
U všech modelů můžete s
pomocí adaptéru nasadit
autosedačku ve směru i proti
směru jízdy kočárku

Při větru a dešti můžete 
ochránit Vaše dítě touto
pláštěnkou

Pomocí adaptéru můžete
autosedačku Maximum
připevnit na konstrukci
kočárků Tornádo a 
Tornádo S

Babyschale Maximum SP
Gruppe 0+

(0 - ca.13 Monate)

A-5270 Mauerkirchen, Spitzgasse 28
E-Mail: office@hoco.at
Internet: www.hoco.at

HORN
BABYAUSSTATTUNG
GMBH

BRD: HORN BABYAUSTATTUNG GMBH, D-84359 Simbach/Inn, Postfach 1266

Tento výrobek je od firmy STORCHENMÜHLE.
Další informace a barvy získáte na adrese:

www.storchenmuele.de

ODX Jeans ODX Cardinal

ODX Grau ODX Schwarz

ODX Schilf ODX Cappuccino

ODX Orange ODX Kiwi

ODX Lime

TRAVELSYSTEM

Dovozce do ČR:

DEPEMO - Petr Faukner
Cementářská 19, Praha 5
Maloobchod: 257811708
Velkoobchod: 257912452
Sevis: 728118841
www.depemo.cz
info@depemo.cz
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Dobře udržovatelný materiál

Zvláštní struktura látky

Odolný materiál proti větru

Módní barvy

Prodyšná úprava
DURCH »MESH-GEWEBE«



Vyvinuli jsme pro Vás nový koncept látky do 

každého počasí. Ani vítr a déšt’ Vás neomezí díky

vysoce odolnému materiálu. Zásluhou prodyšné

látky potahu se Vaše dítě bude cítit v kočárkudobře i v létě.

Produkty OUTDOOR X-treme odpovídají potřebám celé rodiny

díky vysokému standartu vybavení a zpracování materiálu.

Módní barvy ve spojení se zvláštní strukturou látky Dávají této

koncepci mimořádný design. Všechna přání našich zákazníků

bereme na zřetel, proto nabízíme OUTDOOR X-treme v celém

sortimentu firmy Hoco.



Super sportovní kočárek!

HOCO SPACER

Výškově nastavitelná 
rukojeť

Odnímatelná přední hrazda

Polohování zad a nohou
nastavitelné až do polohy
ležení

5-bodové upínání dítěte

Bouda se sklápěcí sluneční
stříšku

Velký nákupní košík

Lehká 12“ polyuretanová
nebo AIR kola

Reflexní proužky na boudě a
na sedací části

Prací potah

Váha: 10,5 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 88 x 33 cm

Složení: 105 x 60 x 37 cm

ODX Schilf Magic White

OD Safari

ODX Ziegel Grau

HORN BABYAUSSTATTUNG GMBH

ODX Jeans

ODX Cardinal

ODX Zimt Sand

Hurrican jako 
kombinovaný 
kočárek 
(včetně tašky 3v1)

HOCO HURRICANE

Stejné vybavení a detaily
jako Tornado, ale na 
klasickém podvozku
čtyřkolky

Váha: 15 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 84 x 30 cm

Složení: 94 x 45 x 60 cm

ODX Azurl



Váha: 15 kg (včetně tašky 3v1)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 97,5 x 63 x 41,5cm

Kombinovaný
dětský kočárek 
s přehazovací
rukojetí, s 
přenosnou taškou 
ve výbavě. Hluboký
a sportovní kočárek 
v jednom.

BIG FOOT jako sportovní kočárek

BIG FOOT jako složený kočárek
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Taška 3v1

Tašku 3v1 lze použít:

• jako přenosnou tašku

• jako fusak

• jako podložku do 
sportovního kočárku

ODX Cappuccino

Dessins 
Preisklasse 2, Outdoor X-Treme

ODX Schilf

ODX SchwarzODX Grau

ODX CardinalODX Jeans

ODX Aqua Oceán

ODX Grafit Magic White

OD Zimt Sand

HOCO BIG FOOT

Kompletní vždy 
s taškou 3v1

Výškově stavitelná 
přehazovací rukojet’

Odnímatelná hrazda u
sportovního provedení

Polohování zad  a nohou
nastavitelné do polohy

vhodné pro ležení

5-bodové upínání dítěte 
s reflexní úpravou

Velký nákupní košík 
s kapsou na pumpičku

Reflexní proužky na boudě
pro bezpečí Vaše i 

Vašeho dítěte

Odnímatelná zadní část
boudy na zip s kapsou

Velká 12 nafukovací kola 
s reflexní úpravou

Lehká konstrukce z Alu

Velmi měkké odpružení
kočárku na obou stranách

Snímatelný a prací potah

Všechny modely kočárku BIG FOOT
mají sklápěcí sluneční stříšku



Dessins Outdoor X-Treme für TORNADO und TORNADO-S

ODX Jeans ODX Cardinal ODX Grau ODX Schwarz

HOCO TORNÁDO

Možnost otočení korby

Výškově stavitelná 
rukojet’

Odnímatelná hrazda pro
sportovní provedení

Polohování zad a nohou
nastavitelné do několika

poloh

5-bodové upínání dítěte

Ruční a mechanická 
spojená brzda

Velký nákupní košík

Lehká 12 polyuretanová
kola

Lehká konstrukce z Alu

Velké odpružení zadních 
a předních kol

Sklápěcí sluneční stříška 
a okénko na boudě

Bouda s reflexním
proužkem a odnímatelná
zadní

část se zipem a malou
kapsou

Snímatelný a prací potah

Váha: 14 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 84 x 32 cm

Složení: 92 x 62 x 59 cm

s autosedačkou Maximum (viz TRAVELSYSTEM)ODX Grafit Magic White

Vysoký
komfort 
jízdy díky
samostatně
zavěšeným
tlumičům
předního kola

Možnosti

využití 

kočárku

Tornádo a

Tornádo-S

Tornádo Kombi
(možnost dodat
tašku 3v1)

Velmi lehká 

polyuretanová kola



ODX Cappuccino ODX Orange ODX AzurODX Kiwi

Tornádo-S Kombi
(možnost dodat 

tašku 3v1)

ODX Schilf

HOCO TORNÁDO-S

Otáčecí kolo s možností
fixace na rukojeti

Možnost otočení korbičky

Výškově stavitelná rukojetˇ

Odnímatelná hrazda 
u sportovního provedení

Polohování opěrky zad i
nohou do několika poloh

5-bodové upínání dítěte
pro jeho bezpečnost

Zadní propojená brzda

Velký nákupní košík

Lehká 12 polyuretanová
kola

Lehká konstrukce z Alu

Velké odpružení zadních kol

Bouda se sklápěcí sluneční
stříškou a okénkem

Odnímatelný zadní díl 
boudy s malou kapsou

Reflexní proužek na boudě

Snímatelný a prací potah

Váha: 13 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 84 x 32 cm

Složení: 94 x 62 x 59 cm

s autosedačkou Maximum (viz TRAVELSYSTEM)Tornádo-S jako sportovní kočárek

• Kombi kočárek 
s taškou 3v1

• Sportovní 
kočárek s
otáčecí korbou

• Využití s
autosedačkou 
Maximum pro 
cestování

Praktické 

přední otáčecí

kolo o 360 .

Možnost fixace

předního kola

přímo na 

rukojeti kočárku



Nový sportovní kočárek s
otáčecími předními koly

HOCO STRIKER

Výškově stavitelná 
a přehazovací rukojet’

Odnímatelná hrazda

Polohování zad a nohou
nastavitelné až do polohy

ležení

5-bodové upínání dítěte
pro jeho bezpečnost

Bouda se sklápěcí sluneční
stříškou a okénkem

Odnímatelná zadní část
boudy na zip s malou 
kapsou Velký nákupní košík

Lehká 12 polyuretanová
kola

Lehká konstrukce z Alu

Reflexní proužek na boudě

Snímatelný a prací potah

Váha: 13 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 90 x 35 cm

Složení: 100 x 64 x 40

ODX Jeans

ODX Grau

ODX Schilf

ODX Jeans

ODX Grau

ODX Schilf

ODX Cardinal

ODX Schwarz

ODX Cappuccino

Striker Kombi
(možnost dodat 
tašku 3v1)

Lehký sportovní 
kočárek s přehazovací
rukojetí



HOCO FALCON

Odnímatelná bouda 
a přední madlo

Polohovací opěrka zad 
a nohou

5-bodové upínání dítěte

Bouda se sklápěcí sluneční
stříškou a s okénkem

Velký nákupní košík

Velmi měkké pérování

Lehká konstrukce z Alu

Spojená zadní brzda

Popruh na přenášení
složeného kočárku

Snímatelný a prací potah

ODX Cardinal

ODX Schilf

ODX Grafit magic white

ODX Cappuccino

ODX Lime

Dobře vybavené
golfové hole

HOCO SCOOTER

Výškově stavitelná 
rukojet’

Odnímatelná přední 
hrazda

Polohování zad a nohou
nastavitelné do několika

poloh

5-bodové upínání dítěte

Bouda se sklápěcí sl.
stříškou a okénkem

Velký nákupní košík

Lehká konstrukce z Alu s
možností aretace

předních kol

Reflexní proužek na boudě

Odnímatelná zadní část
boudy s malou kapsou

Snímatelný prací potah 

ODX Jeans

ODX Schwarz

ODX Orange ODX Kiwi

ODX Cardinal

ODX Schwarz

ODX Cappuccino

HORN BABYAUSSTATTUNG GMBH

Váha: 10,8 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 90 x 60 x 30 cm

Váha: 9 kg

Výška rukojetí: 95 cm

Plocha na ležení: 72 x 33 cm

Složení: 101 x 38 x 31 cm



ODX Grafit Magic White

ODX Grau

ODX AzurODX Cardinal

ODX Jeans

ODX Orange

Kosmetický kufřík VOGUE

Nejdříve použitelný jako kufřík pro potřeby dítěte,
později jej využije jeho maminka

Tento kočárek pro dvojčata má nastavitelné 
polohování zad a nohou. Díky možnosti otočení 
boudy tak abychom na děti viděli, a při použití 
tašek na přenášení s pevným dnem, je možné 
kočárek pro dvojčata použít i od narození.

Luxusní nosítko na záda s kompletním vybavením, 
včetně odnímatelné pláštěnky.

xSkládací kočárek 
pro dvojčata s
mnoha možnostmi 
využití

Twin Spacer mit 2 Tragetaschen „3 in 1“ (als Zubehör erhältlich)

Váha: 18,5 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 90 x 60 cm

Složení: 96 x 76 x 43 cm

Dessin Outdoor X-Treme

Chodítko 
EASY GO

Velmi pohodlné
chodítko pro 
pomoc s prvními
krůčky Vašich dětí

Dessin Silberpfeil

Šířka jen 

80 cm

Váha jen 

3 kg

Včetně elektronického

pultíku



Příslušenství

Slunečník

Duo Fusak

Přenosná taška 3v1

Přebalovaní brašna

Ruksak

ODX Lime

ODX Kiwi

ODX Lime

ODX Orange

ODX Cardinal

ODX Cardinal

Vybavené golfové hole s
polohováním zad a nohou,
boudičkou, nákupní sít’kou 
a 5-bodovým upínáním.

Golfové hole pro Vaše 
cestování se stříškou, nákupní 
sít’kou a 5-bodovým upínáním

Váha: 5 kg

Výška rukojetí: 98 cm

Složení: 112 x 33 x 20 cm

Váha: 7kg

Výška rukojetí: 98 cm

Složení: 108 x 41 x 28 cm

ODX Orange

ODX Kiwi

Doplnˇky ke kočárkům je možné objednat 
v různých barvách

Nová poloha zad

pro odpočinek

Vašeho dítěte


