
draagbanden
MELIA

Omdat u na de fietsrit uw kind ook handig 
wilt meenemen.

Een draagband in combinatie met uw babyschaal of 

peuterstoel is handig als eenmaal op uw bestemming uw kind

uit de bakfiets of fietskar haalt. Terwijl uw baby erin ligt, 

draagt u de babyschaal of peuterstoel eenvoudig en 

lichtgewicht over uw schouder. MAXIMUM GEWICHT

Het maximumgewicht is een ondergrens 
voor ouders die varieren tussen de 1.50 cm 
en 1,90 cm. Bent u langer dan 1.70 cm dan 
kunt u meer gewicht dragen.

De babyschaal en peuterstoel zelf kunt u 
met kind erin belasten tot maximaal 20 
kilo. Een schouder-pad te bescherming van 
uw nek  uw nek wordt meegeleverd. 

310
cm

310
cm

Babyschaal met draagbanden tot 9 kg Peuterstoel met draagbanden tot 10 kg
Babyshell with carry-strap (max weight child 9 kg)

Toddlerseat with carry-strap (max weight child 10 kg)
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free carry

safe

 walk the stairs!Lightweight carry

hand free and one to carry safe construction! Straps go 
under seat to carry baby 

No transfer needed

Carry strap
MELIA

Omdat u na de fietsrit uw kind ook handig 
wilt meenemen.

Een draagband in combinatie met uw babyschaal of 

peuterstoel is handig als eenmaal op uw bestemming uw kind

uit de bakfiets of fietskar haalt. Terwijl uw baby erin ligt, 

draagt u de babyschaal of peuterstoel eenvoudig en 

lichtgewicht over uw schouder. MAXIMUM WEIGHT

The maximum weight is lower limit for pa-
rents who vary between 1.50 cm and 1.90 
cm. Are you longer than 1.70 cm, you can 
carry more weight.

The baby and toddlerseat itself can carry 
a child up to 20 kilos. A shoulderpad to 
protect your neck is included. 
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cm

310
cm

Babyshell with carry strap Toddlerseat with carry strap
Babyshell with carry-strap (max weight child 9 kg)

Toddlerseat with carry-strap (max weight child 10 kg)
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hand free and one to carry safe construction! Straps go 
under seat to carry baby 

No transfer needed




