
Waarom een babyschaal?
MELIA

Omdat uw baby niet kan liggen op het 
bankje van uw fietskar of bakfiets

Goed bekeken is de aanschaf van een babyschaal net zo 

belangrijk als de aanschaf van uw fietskar of bakfiets. Uw 

baby kan immers niet zonder de juiste ondersteuning 

worden geplaatst op de zitting van uw fietskar of bakfiets.

Melia ontwikkelde de babyschaal speciaal voor baby’s in 

bakfietsen en fietskarren. Inmiddels niet meer weg te 

denken uit het straatbeeld. 

RUIMTE VOOR EEN 
ANDER KIND ERNAAST. 

Met een babyschaal op het 
bankje blijft er voldoende 
ruimte over voor een tweede 
kind ernaast of voor een 
tweede babyschaal igv een 
tweeling

SCHOKABSORBSIE

Een babyschaal bestaat uit 
Airpop. Dit materiaal bestaat 
voor 90% uit lucht. Airpop zit 
o.a. ook in uw autostoel. 
Plaats de babyschaal op het 
bankje en u gaat shockproof 
onderweg.

UNIVERSEEL VOOR ALLE 
FIETSKARREN EN 

BAKFIETSEN

De babyschaal is geschikt voor 
alle fietskarren en bakfietsen 
en  heeft speciale uitsparingen 
ter voorbereding op een even-
tuele bevestigingsset. 

LICHTGEWICHT 
TRANSPORT

De babyschaal is licht van 
gewicht. Zowel tijdens uw 
fietsrit, maar ook op locatie. 
Met behulp van draagbanden 
kunt u de babyschaal eenvou-
dig meenemen. 

COMFORTABEL

Onze babyschalen zijn 
voorzien van een babyzachte 
cover. Wij streven ernaar dat 
uw baby zo comfortabel 
mogelijk ligt. Net als bij u 
thuis! U kunt kiezen uit meer-
dere soorten covers.

9 MAANDEN LANG MOBIEL

Onze babyschalen zijn te gebrui-
ken vanaf 0 maanden, mits u 
onze PLUS modellen aanschaft. 
In combinatie met uw bakfiets of 
fietskar bent u de komende 
negen maanden mobiel.

Details cover en Airpop?
MELIA

Onze covers maken het verschil !

Voor uw baby het allerbeste! Daarom zijn onze covers allen 

babyproof en geproduceerd door bedrijven die reeds jaren 

leveren aan gerenomeerde merknamen van kinderwagens en 

autostoelen. U kunt kiezen uit de cover die het beste bij uw 

praktijksituatie past. 

AIRPOP SCHAAL WIT

Onze babyschaal bestaat uit 
EPS ( Polystyreen). Milieu-
vriendelijk geproduceerd en 
tot 7x recyclebaar nadat u er 
klaar mee bent. Airpop is de 
handelsnaam. 
www.airpop.com

AIRPOP SCHAAL GRIJS

Onze babyschaal bestaat uit 
EPS ( Polystyreen). Milieu-
vriendelijk geproduceerd en 
tot 7x recyclebaar nadat u 
er klaar mee bent. Wij heb-
ben ook een grijze variant 
babyschaal. 

COVER “baby” SCHAAP

. 75% katoenen cover.

. Druppelafstotend.

. Babyzacht (schaapje)

. Goede absorbsie lichaams        
  vocht van uw baby.
. Alleen in ecru kleur

COVER “sofa” LEER

. Imitatieleer speciaal voor   
  babybranche
. Waterproof 
. Onderhoudsvrij
. Design cover met dubbele
  stiksels

COVER 4 seizoenen

. handelsnaam: spacer mesh

. Synthetisch materiaal

. Druppelafstotend

. Snel drogend

. Makkelijk onderhoud

. Verkrijgbaar als Comfort
  model in de kleur zwart. 

Wij leveren de babyschaal 
inclusief de cover eromheen. De gordels en 
eventuele bevestigingsset zitten ook in de 

doos in een zakje. 

90º90º
peuterstoel babyschaal

for english go to page 5-6-7



Verzendkosten
MELIA

Bestel via internet en wij bezorgen per 
koerier op uw adres. 

De internetprijs in Nederland is inclusief verzendkosten. 

Hiernaast ziet u een overzicht van de kosten die wij in 

rekening brengen voor de verzending buiten Nederland. 

Bij bestelling van een losse bevestigingsset gebruiken wij 

een enveloppe en die wordt bezorgd via de reguliere post. 

Nederland Belgie Duitsland Denemarke Finland

0,- 5,- 5,- 16,- 29,-

Frankrijk Gr. Brittan Italie Luxemburg Polen

19,- 19,- 19,- 19,- 19,-

Spanje Zwitserland Noorwegen Zweden export

19,- 25,- 25,- 25,- 40,-

Nederland Belgie Duitsland Denemarke Finland

0,- 3,- 4,- 7,- 7,-

Frankrijk Gr. Brittan Italie Luxemburg Polen

6,- 7,- 7,- 7,- 7,-

Spanje Zwitserland Noorwegen Zweden export

7,- 7,- 7,- 7,- 15,-

PAKKETPOST :  Max. 2 Babyschalen in doos of bij 2 bevestigingssets.

ENVELOPPE : 1x bevestigingsset of spanbanden in een enveloppe

Product zoeker
MELIA

Laat ons u helpen de juiste babyschaal te 
vinden voor uw baby?

Beantwoord de vragen  hiernaast en bepaal welke babyschaal

het beste bij u zou passen. 

Heeft u een baby 
van 0-6 maanden?

Gaat u de baby-
schaal dagelijks 

gebruiken?

Heeft u een baby 
van 7-9 maanden?

Wij adviseren dan het gebruik 
van een hoofdverkleiner en 
lichaamverkleiner in uw 

babyschaal

Wij adviseren dan het gebruik 
van een hoofdverkleiner  in uw 

babyschaal

Heeft u een baby 
vanaf 8 maanden?

Wij adviseren dan de overstap 
naar de peuterstoel 8-18 mnd. 
Ga naar peuterstoel op onze 

website!

Wij adviseren dan een COM-
FORT model aan te schaffen. 
Schaap, Leer of 4 Seizoenen

Laat u uw baby-
schaal dagelijks 
in de openlucht 

staan?

Wij adviseren dan een cover 
4 seizoenen of een cover van 
leer, omdat deze geschikt zijn 

tegen weer en wind. 

Legt u de nadruk 
op een goede 

afname van trans-
piratievocht van 

uw kind?

Wij adviseren dan een cover 
schaapmodel aan te schaffen.

Wilt u het 
babyzachte gevoel 
evenaren van uw 

babybedje?

Wij adviseren dan een cover 
COMFORT schaapmodel aan te 

schaffen

Wilt u de baby-
schaal kunnen 
meenemen na 

de rit?

Wij adviseren dan een DRAAG-
BAAR model aan te schaffen. 
Schaap, Leer of 4 Seizoenen 

Welke 
babyschaal zal 
mam voor mij 

kopen?

Nederland

10,-

SERVICE : betalen aan de deur via Koerier kost u iets extra’s.



Welke bevestigingset hoort erbij?
MELIA

Laat ons u helpen de juiste bevestigingsset 
te vinden om uw babyschaal vast te zetten 

in uw fietskar of bakfiets 

Uw babyschaal is univereel en past in uw bakfiets of fietskar. 

Vaak hoort er ook een bevestigingsset bij. 

Er zijn  verschillende soorten setjes afhankelijk van 

uw merk of soort bakfiets of fietskar. 

Heeft u een 
babyschaal met 
draagbanden?

Kies altijd de QUICKRELEASE 
setjes, omdat die het beste gaan 

met draagbaar modellen. 

Ga naar de HOMEPAGE en selecteer 
“ hoe te installeren”

Op deze pagina kunt u zoeken op uw 
MERK bakfiets of fietskar en de daarbij 

behorende bevestigingsset. 

Ga naar de HOMEPAGE en selecteer 
“ Producten” en daarna “ Bevestigen” 

Op deze pagina kunt u zoeken op uw SOORT 
bakfiets of fietskar en de daarbij behorende 

bevestigingsset. 

OF GA 
NAAR

Welke combinaties in uw bakfiets met de babyschaal?
MELIA

1,2,3 of 4 kinderen meenemen? Optimaal 
gebruik maken van uw bakfiets of fietskar.

Uw babyschaal wordt geplaatst op het bankje van uw bakfiets 

of fietskar. U kunt met behulp van een bevestigingsset uw 

babyschaal monteren. `Wij hebben bevestigingssets voor 

vooruit kijken en een ook bevestigingsset voor naar achteren 

kijken. 

27 cm



!
Controleer voordat u gaat fietsen of de baby-
schaal of peuterstoel van Melia goed bevestigd is.

Uw babyschaal of peuterstoel moet verbonden 
zijn met het frame van uw bakfiets of fietskar. 
De gordel waarmee u uw kind vastzet in de 
babyschaal of peuterstoel moet verbonden zijn 
met het frame van uw bakfiets of fietskar of in 
contact staan met de bevestigingsset waarmee de 
babyschaal of peuterstoel is verbonden met het 
frame van uw bakfiets of fietskar. 

Laat uw kind niet zonder toezicht achter in de 
babyschaal of peuterstoel van Melia. 

Indien u een plastic zak heeft meegekregen, 
buiten gebruik van kinderen houden 

Voor advies kunt u contact opnemen met uw 
verkooppunt of met Melia. 

Before cycling please dubbelcheck if the Melia 
babyshell of toddlerseat is properly installed or 
still in place. 

Your babyshell or toddlerseat must be con-
nected to the frame of your childrencargobike 
or bicycletrailer. The belt that you use to secure 
your child in the babyshell or toddlerseat must be 
conncted to the frame of your childrencargobike 
or bicycletrailer or must be in contact with 
the mounting kit that allows the babyshell or 
toddlerseat to be attached to the frame of your 
childrencargobike or bicycletrailer

Never leave your child unattended in the Melia 
seat. 

Keep plastic packing material away from children

- For advice, please contact your retailer or Melia.

Check für Fahrräder oder die Sitze Melia 
sind sicher.

Der Sitz muss an den Rahmen Ihres Dreirad oder 
Fahrrad Anhänger verbunden werden. 
Oder in Kontakt mit der Befestigungs von der Sitz

Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt 
im Sitz

Halten Sie die Verpackungsfolien von Kindern 
fern

Für Beratung, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler 
oder Melia.

Le siège doit être solidement fixé avant de com-
mencer le cyclisme.

Le siège doit être relié au châssis

La ceinture qui tient votre enfant, doit être relié au 
châssis ou à la fixation

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance 
dans le siège de Melia.

Gardez l’emballage en plastique loin de vos 
enfants

Pour des conseils, s’il vous plaît contactez votre 
lieu d’achat ou Melia.

230
cm

Plaatsen van de gordels in uw babyschaal. Placing the belts to secure your child.
a1001 exgrl.01

Gebruik het meegeleverde bandje van  van ca 2,30 
mtr en trek deze door de onderkant van de driepunts 
slutingsluiting. 

Tree way 
buckle

230
cm

Tree way 
buckle

Use the 2,30 mtr strap and pull it through the 3 way 
buckle. 

Verwenden Sie das mitgelieferte Gurt von etwa 
2,30 Meter und ziehen Sie sie durch den Boden des 
Dreipunkt-Verriegelung. 

Utilisez la sangle inclus d’environ 2,30 mètres. Tirez à 
travers les trois points boucle

Gebruik de laddergesp en trek beide uiteinden erdoor-
heen en weer terug via de andere opening. Laat de 
laddergesp op ca. 10 cm van de sluitng. 

Use the ladderbuckle and pull both end of the strap 
through. Stop at 10 centimeters from the red buckle. 

Verwenden Sie die Leiter Schnalle und ziehen Sie beide 
Enden durch und wieder zurück durch die andere Öf-
fnung. Lassen Sie die Leiter umklammern 10 cm von 
der Schließung
Utilisez la boucle avec trois ouvertures, et tirez les 
deux extrémités à travers elle et à travers l’autre ou-
verture. Laissez l’échelle fermoir 10 cm de la fermeture

Trek door de knoopsgat beneden van de cover. De door 
u geplaatste laddergesp voorkomt dat de sluiting te ver 
naar beneden zakt als u uw kind wilt vastzetten later. 

Pull through the buttonhole beneath. The buckle will 
block the strap to slide away when secruing your child 
later on. 
Ziehen Sie das Gurtband durch das Knopfloch auf der 
Abdeckung. Die Leiter Schnalle verhindert die Schließung 
sinkt zu weit nach unten, wenn Sie Ihr Kind später stel-
len wollen.

Tirez sangle à travers la boutonnière sur le couvercle. Le 
fermoir avec trois ouvertures, empêche les puits de fermeture 

10 cm

Trek nu de bandjes  via de knoopsgaten naar voren. 
Haal de bandjes door de schuifgespen. 

Pull strap through buttonholes and pull the strap 
through the sliding buckles. 

Jetzt ziehen Sie die Gurte durch die Knopflöcher auf 
der Vorderseite. Ziehen Sie die Gurte durch Schnallen.

Maintenant, tirez les sangles sur le devant à travers 
les boutonnières. Serrer les sangles par boucles coulis-
santes.

Trek door de twee bovenste onderdelen van de sluiting en daarna weer 
naar boven richting de schuifgesp. Haal het bandje weer dorr dezelfde 
schuifgesp en daarn verstop u deze onder het knoopgat. 

Then pull downwards through the 3-way buckle and then upwards to 
meet the same sliding buckles. Pulkl through and then hide the strap 
under the buttonholes. 
Das Gurtband weiter ziehen durch Schließen und dann wieder in 
Richtung der Schnalle. Entfernen Sie das Band wieder durch die gleiche 
Schnalle und dann können Sie es unter dem Knopfloch zu verstecken. 

Tirez la bande de ceinture en outre par la fermeture. Ensuite, tirez la 
bande vers le haut. Retirez la sangle par la même boucle et alors vous 
cacher sous la boutonnière.

Klaar! Nog even goed afstellen als uw kind 
erin zit! In veel gevallen heeft u een beves-
tigingsset nodig om het stoeltje ook vast te 
zetten in uw fietskar of in uw bakfiets. 

Almost ready! Make sure to adjust the 
straps before the ride!. In may cases you 
may need an mountingset to fix the seat 
to your bicycle trailer or toy your children 
transportbike. 



Why buy a babyshell?
MELIA

Because your little one can’t lie down on 
the bench of your trailer or transportbike.

The purchase of an infant carrier is as much

important as the purchase of your biketrailer or 

childrencargo bike. Your baby can not be transported

without the right support

Melia developed a babyshell for babies in

children transportbikes and bicycle trailers. 

Since 2005 a highly necessary product. 

CREATE SPACE

By using our babyshell you 
can create more space in 
your  biketrailer or cargobike. 
Always enough space for anto-
ther child to sit next to 
on the bench. 

SHOCKPROOF

Airpop is the material of our 
babyshell. You may find it in 
children safetyhelmets and in 
your carseat as well. By pla-
cing it on the bench your child 
will have a shokproof ride. 

FITS ALL BRANDNAMES

Our babyshell fits all brand-
names. In may cases you will 
need an extra mountingset 
depending on your brandna-
me. Thanks to openings in our 
babyshell the right fixing-set 
will match. 

LIGHTWEIGHT CARRY

Not only during the bikeride 
but also upon arrival you 
will carry your babyshell 
lightweight. Thanks to the 
carry-strap you can carry your 
baby easily while your baby is 
still in the babyshell.  

COMFORTABLE

Please choose from one of our 
covers. We strive to ensure 
that your baby will heave the 
best comfort during the ride. 
Our babyish soft covers are as 
much important as the cover 
in your carseat. 

WHEREVER YOU GO,..BABY 
GOES TOO!

You bougth your biketrailer to be 
very mobile. Our babyshells will 
give the right support to make 
your dream come through. From 
0 month even when you use our 
bodyreducers. 

About Airpop and covers
MELIA

A cover makes the difference !

Have you ever placed your baby in a carseat without a cover?

We think not! We believe that a soft cover and babies belong 

to each other. The cover makes the difference between just a 

seat or a comfortable babyshell. Give your child the best!

AIRPOP SHELL WHITE

Our babyshell consists of EPS 
(Polystyrene). Environmen-
tal friendly produced and 7x 
recyclable after you are done. 
Airpop is the tradename.

www.airpop.com

AIRPOP SHELL GREY

Our babyshell consists of EPS 
(Polystyrene). Environmen-
tal friendly produced and 7x 
recyclable after you are done. 
Airpop is the tradename.

Also in grey shell. 

COVER “baby” SHEEP

. 75% cotton cover.

. Droprepellent

. Babysoft (sheep)

. perspiration well absorbed?    

. In beige colour

COVER “sofa” LEATHER

. Imitation leather for babies   

. Waterproof 

. Maintenance free

. Design cover with double      
  stitches

COVER 4 seasons

. Tradename: spacer mesh

. Synthetics

. Droprepellent

. Quick dry

. Easy Maintenance.

. Available as comfort model 
  colour black

Babyshells will be delivered with the cover 
assembled and the belt is in a small bag in 

the box. 

90º90º
peuterstoel babyschaal



Transportationcosts
MELIA

Place your order and we will deliver 
by courier.

Nederland Belgie Duitsland Denemarke Finland

0,- 5,- 5,- 16,- 29,-

Frankrijk Gr. Brittan Italie Luxemburg Polen

19,- 19,- 19,- 19,- 19,-

Spanje Zwitserland Noorwegen Zweden export

19,- 25,- 25,- 25,- 40,-

Nederland Belgie Duitsland Denemarke Finland

0,- 3,- 4,- 7,- 7,-

Frankrijk Gr. Brittan Italie Luxemburg Polen

6,- 7,- 7,- 7,- 7,-

Spanje Zwitserland Noorwegen Zweden export

7,- 7,- 7,- 7,- 15,-

PAKKETPOST :  Max. 2 Babyschalen in doos of bij 2 bevestigingssets.

ENVELOPPE : 1x bevestigingsset of spanbanden in een enveloppe

Product finder
MELIA

Let us help you find the babyshell you need!

answer the questions and decide which babyshell suits you!

Do you have a 
baby from 0 to 6 

months?

Will you use the 
babyshell daily?

Do you have a 
baby from 7 to 9  

months?

Please use also our headrest 
and bodyreducer for more 
stability for your baby while 

cycling.

Please use also our headrest 
for more stability for your baby 

while cycling.

Do you have 
a baby from 8 

months?

You will probably need our 
toddlerseat from 8 months. 
Please go to our website and 

surf to the toddlerpage

Please use one of our COM-
FORT models: Sheep, leather 

of 4 seasons. 

Will you leave 
your babyshell 
overnight 24/7 

in your trailer or 
cargobike?

Please use one of our covers 
waterproof leather or quick dry 

4 seasons.  

Do you find it im-
portant that your 

baby’s perspiration 
is well absorbed?

Please use our bestseller: 
cover sheep

Do you prefer a 
babyish cover

Please us our COMFORT model 
babysheep.

Do you prefer 
to carry your 

babyshell with you 
while your child is 

still in it?

You can use all our models and 
add our carry- strap with it or 
buy the babyshell with strap 

complete. 

Is there a chance 
that I can say in 

with mom on what 
babyshell she 
should buy?

Nederland

10,-

SERVICE : betalen aan de deur via Koerier kost u iets extra’s.

The internet price shown is included transportationcosts 

Please see our price list for shipments outside the 

Netherlands. 

When you order een fixing-set separate we will send it to you

by envelope



How to install?
MELIA

Let us help you find the right fixing-set!

Your babyshell is universal en fits all brands!

Probaly you still will need a fixing-set to secure the shell. 

We have different types of fixing-sets available.

Please find your brandname by giong to our website. 

Do you gave a 
carry-strapmodel?

Please choose our  QUICKRE-
LEASE fixingsets to install 

carrystrap models

Go to HOMEPAGE and select 
“ how to install”

Search by BRANDNAME and find your 
fixing-set

Go to  HOMEPAGE en select
“ Products” and then  “ install” 

Search by SORT and find your fixing-set.

OR GO 
TO

Various possibilities to combine
MELIA

1,2,3 or 4 children? make the most of the 
space in your transportbike of biketrailer

PLace your babyshell on the bench

Install it into your trailer or transportbike by using the right 

fixing-set. We have forward facing and rear facing fixing-sets

27 cm


