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Alles en  
iedereen  
op de  
fiets.



Haal alles  
uit je fiets
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Wij zijn er voor iedereen die nog meer uit de fiets wil halen.  
Of je nou je hond wil meenemen op avontuur, een (transport) oplossing zoekt  

voor je laptop of veilig met je kindje op pad wil, met onze doordachte  
en onverwoestbare fietsaccessoires kun je alle kanten op.

Lekker uitwaaien in de natuur, naar school of naar  
je werk, even naar de winkel of er een sport van maken;  

de fiets is onmisbaar. Niet zo gek dus dat er in  
Nederland meer fietsen dan mensen zijn. 
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Van elke fiets 
meer fiets maken 
Dat is onze missie
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Steco staat voor topkwaliteit, teruggebracht tot de  
pure essentie. Geen overbodig gebruik van materiaal  

en/of machines. Met onze klanten gaan we een  
duurzame relatie aan. Het vertrouwen in de lange  

levensduur van het product is daarbij de basis.  
 

We bieden onze klanten een oplossing op maat en zoeken daarbij  
naar de perfecte combinatie van schoonheid,  

functionaliteit en eenvoud.

 Duurzame eenvoud

Eigen opgewekte energie
Productielocatie op Nederlandse bodem

Minimale verpakking 



Gerhard van den Top 

‘Duurzame producten  
van hoogwaardig materiaal,  
versmolten met meer dan  

90 jaar ervaring’
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Wat ons bindt, is de liefde voor de fiets. En ons streven om het voor jou  
nog aantrekkelijker te maken om de fiets te gebruiken waar dat kan.  

Met doordachte accessoires die ervoor zorgen dat je alles eenvoudig,  
veilig en comfortabel mee kan nemen.

Al meer dan 90 jaar geven we onze kennis en  
kunde van generatie op generatie door. Steco is dan  

ook een echt familiebedrijf dat uitblinkt in ouderwetse  
Nederlandse kwaliteit en een flexibel, maar compleet  

productieproces. Van productontwikkeling tot  
aflakken, we doen alles in eigen huis. 

 Nederlands familiebedrijf

Over ons
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voordrager achterdrager alles mee op
de fiets

bakfiets mandenservice artikelen

Productcategorieën



Alles mee

Eenvoudig mee

Breed assortiment  
slimme fietsaccessoires

Eenvoud als ultieme vorm  
van perfectie

Langer mee

Nederlandse topkwaliteit,  
duurzaam geproduceerd
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