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Doporučujeme Vám tento koncept do každého počasí.

Ani vítr a déšť Vás neomezí díky vysoce odolnému 

materiálu. Zásluhou prodyšné látky potahu se Vaše

dítě bude cítit v kočárku dobře 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.

Hoco je vlastní značka rakouské firmy 

Horn Babyausstattung GmbH (založena 

roku 1948). Všechny modely a produkty sami

vyvíjejí a navrhují.

Śiroký sortiment zahrnuje kočárky od 

jednoduchých golfových holí ke kvalitním 

sportovním a kombi kočárkům a také 

doplňkový sortiment zboží pro děti.

Všechny výrobky vyhovují platným evropským

normám. 

Neváhejte nám Vaše podněty a přání sdělit.

Přejeme Vám a Vašim dětem mnoho štěstí.

Dr. Christian Horn Alfred Horn

Dobře udržovatelný materiál

Zvláštní struktura látky

Odolný materiál proti větru

Módní barvy

Prodyšná úprava
DURCH »MESH-GEWEBE«

Material - Info
Moderní textilní vlákno z materiálu outdoor 
s vynikajícími vlastnostmi:



ZAPHIRRANGER MONTERIO

+ +

Následující tři modely kočárků od firmy Hoco mají adaptér přímo v konstrukci. Jednoduše potom
můžete nasadit autosedačku Twin 0+ od firmy Storchenmühle. Velmi moderní!!!

= = =

+

Autosedačka Twin 0+ (skup. 0+, používání do 13 kg, tzn. do 15 měsíců dítěte) je výrobek od firmy

Storchenmühle. Další informace získáte u svého prodejce nebo na adrese:

www.storchenmühle.de

+ = TRAVEL-SYSTEM



Sportovní styl s úplně novou kombinací textilních
materiálů, konstrukce s bi-colour Look s metalovým

efektem. Navrhl švédský

Designer Nicklas Lindblad



Dessin Rot Dessin Blau

Dessin Beige Dessin Blau

Dessin Beige Dessin Rot

ZAPHIR

RANGER

Dessin Beige

Dessin Rot

Dessin Blau

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

Popisy k vyobrazeným modelům najdete na dalších našich stránkách



ODX Aqualung - Black ODX Off White - Navy ODX Dark Sand - Carrot ODX Olive ODX Stone - Verdure

Váha: 17,2 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 100,5 x 62 x 48 cm (bez tašky)

ZAPHIR

Nově definovaný klasický kombinovaný kočárek.

ODX Cardinal

ODX Navy

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

jako Travel-systém

ZAPHIR Složený 

• Kompletně s taškou 
Emotion 3v1

• Bezhlučné nastavení boudy

• Včetně adaptéru pro 
autosedačku Twin 0+

• 12“ nafukovací kola s
kovovým paprskovým ráfkem
s kuličkovým ložiskem

• Přehazování rukojeti a 
mechanismus složení nově 
pro Vaše pohodlí přímo na 
rukojeti kočárku

• Velká bouda s odnímatelnou zadní
částí včetně všité síťky proti hmyzu

• Bouda se sklápěcím sluneční 
clonou a okénkem na boudě

• Odnímatelná kapsa na zadní 
části boudy

• Výškově stavitelná a přehazovací 
rukojeť

• Odnímatelná hrazda nebo 
otevírací na obě strany

• Polohování zad a nohou 
nastavitelné až do polohy
vhodné pro ležení

• 5-bodové upínání dítěte s 
reflexní úpravou

• Velký nákupní košík se zipem 
pro lepší manipulaci s věcmi

• Lehká Alu konstrukci

• Velmi dobré odpružení 
kočárku na obou stranách
konstrukce

• Snímatelný a prací potah

!Novinka



Jako fusak Jako podložka

O r i g i n á l n í              p ře n o s n á  t a š k a

Emotion 3v1 je díky velmi propracovaným detailům mnohostranně využitelná.

• Přenosná taška s podložkou • Fusak • Podložka na sezení do sportovního kočárku

Pevná ale pružná stavba korby, 
možnost složení

Inovace v provedení tašky

Nové zajištění tašky do kočárku 
pomocí úchytů na

ODX Navy

!

!

!

Tiché nastavení boudy

Kola s kuličkovými ložisky

Mechanismus přehazování rukojeti 
a skládání je nově přímo na rukojeti
kočárku

Nový fixační systém

PSST!



ODX Cardinal ODX Dark Sand - Carrot ODX Stone - Verdure ODX Navy ODX Olive

Váha: 17,2 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 96 x 63 x 42 cm (bez tašky)

• Kompletně s vložnou taškou 
Emotion 3v1

• Tichá manipulace s boudou

• Velká bouda s odnímatelnou 
zadní částí a všitou síťkou proti 
hmyzu

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným okénkem

• Odnímatelná kapsa na zadní 
straně boudy

• Výškově stavitelná a přehazovací 
rukojeť

• Odnímatelné přední madlo nebo 
možnost otevření na obě strany

• Možnost polohování opěrky zad 
a nohou až do polohy vhodné 
pro ležení

• 5-bodové zajištění dítěte s
reflexní úpravou

• Velký nákupní košík se zipy pro 
lepší manipulace s nákupem

• Velká 12“ nafukovací paprsková 
kola s reflexní úpravou

• Lehká konstrukce z Alu

• Velmi dobré odpružení kočárku 
na obou stranách

• Snímatelný a prací potah

Kombinovaný kočárek s
mnoha praktickými Detaily

ODX Aqualung - Black

ODX Off White - Navy

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

DIAMOND Složený 



Váha: 17,8 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 96 x 63 x 41 cm (bez tašky)

• Kompletně s vložnou taškou 
Emotion 3v1

• Tichá manipulace s boudou

• Výškově stavitelná a 
přehazovací rukojeť

• Bouda s odnímatelnou 
zadní částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným
okénkem

• Odnímatelné přední madlo nebo 
možnost otevření na obě strany

• Možnost polohování opěrky zad 
a nohou až do polohy vhodné 
pro ležení

• 5-bodové zajištění dítěte s
reflexní úpravou

• Velký nákupní košík se zipy pro 
lepší manipulace s nákupem

• Velká 12“ nafukovací paprsková 
kola s reflexní úpravou

• Velmi dobré odpružení kočárku 
na obou stranách

• Snímatelný a prací potah

Kombinovaný dětský kočárek s přehazovací 
rukojetí včetně vložné tašky Emotion 3v1.

ODX Aqualung - Black ODX Dark Sand - Magic White ODX Olive - Dark Sand ODX Navy - Magic White

ODX Cardinal - Black

ODX Pastell Grün - Black 

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

BIG FOOT Složený 



ODX Cardinal ODX Navy ODX Stone - Verdure ODX Aqualung - Black ODX Off White - Navy

Váha: 15 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 83 x 30 cm

Složení: 98 x 62 x 44 cm (bez tašky)

• Kompletně s taškou 
Emotion 3v1.

• Bezhlučné nastavení boudy

• Včetně adaptéru pro 
autosedačku Twin 0+

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným
okénkem

• Výškově stavitelná rukojeť

• Odnímatelné přední madlo nebo 
možnost otevření na obě strany

• Možnost polohování opěrky 
zad a nohou až do polohy
vhodné pro ležení

• 5-bodové zajištění dítěte 
s reflexní úpravou

• Velký nákupní košík

• Možnost fixace předních kol

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká konstrukce z Alu

• Velmi dobré odpružení kočárku 

• Snímatelný a prací potah

Dobře ovladatelný kombi kočárek, 
vhodný do města i do přírody.

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

RANGER

ODX Dark Sand - Carrot

ODX Olive

RANGER Složený 

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

jako Travel-systém



Váha: 8 kg 

Výška rukojeti: 102

Plocha na ležení: 76 x 34 cm

Složení: 100 x 53 x 35 cm 

ODX Cardinal ODX Off White - Navy ODX Dark Sand - Carrot ODX Olive ODX Aqualung - Black

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

• Jednoduše a rychle složitelný

• Včetně adaptéru pro 
autosedačku Twin 0+

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda s průhledným okénkem

• Odnímatelná přední hrazda

• Možnost polohování opěrky 
zad a nohou až do polohy

• vhodné pro ležení

• 5-bodové zajištění dítěte s
reflexní úpravou

• Větší nákupní košík

• Možnost fixace předních kol

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká konstrukce z Alu

• Prací potah

Kompaktní kočárek ideální pro cestování

MONTERIO

ODX Navy

ODX Stone - Verdure

RANGER Složený 

v poloze sedu

v poloze leženi

jako Travel-systém

!Novinka



ODX Navy ODX Stone - Verdure ODX Aqualung - Black ODX Dark Sand - Carrot ODX Olive

Váha: 13,6 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 83 x 31 cm

Složení: 105 x 61 x 46 cm (bez tašky)

• Kombi kočárek s vložnou 
taškou Emotion 3v1

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným okénkem

• Výškově stavitelná a přehazovací 
rukojeť

• Odnímatelná přední hrazda

• Možnost polohování opěrky zad 
a nohou až do polohy vhodné 
pro ležení

• 5-bodové zajištění dítěte s
reflexní úpravou

• Velký nákupní košík

• Lehká 12“ polyuretanová kola

• Lehká konstrukce z Alu, malá 
při složení

• Prací potah

• Reflexní proužek na bodě

Kompaktní kočárek s přehazovací rukojetí

ODX Off White - Navy

ODX Cardinal

STRIKER Složený 

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek



Váha: 9,8 kg 

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 83 x 30 cm

Složení: 95 x 56 x 41 cm 

ODX Navy ODX Cardinal ODX Aqualung - Orange ODX Off White - Navy ODX Stone - Verdure

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným okénkem

• Výškově stavitelná rukojeť

• Odnímatelné přední madlo

• Možnost polohování opěrky 
zad a nohou až do polohy
vhodné pro ležení

• 5-bodové zajištění dítěte s
reflexní úpravou

• Velký nákupní košík

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká konstrukce z Alu s 
možností aretace předních kol

• Prací potah

• Reflexní proužek na bodě

Lehký sportovní kočárek s předními otočnými koly

ODX Olive

ODX Dark Sand - Carrot

SCOOTER Složený 

v poloze sedu

v poloze leženi



ODX Cardinal ODX Navy ODX Dark Sand - Carrot ODX Olive ODX Off White - Navy

Váha: 10 kg 

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 78 x 32 cm

Složení: 101 x 33 x 40,5 cm 

• 3 polohy nastavení 
výšky rukojeti

• Spojená zadní brzda

• Odnímatelná bouda s kapsou 
na boudě, se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným okénkem

•  Odnímatelné přední madlo

• Jednoduché nastavení polohy 
zad a nohou

• 5-bodové upínání dítěte s 
reflexním pruhem

•  Větší nákupní síťka

• Velmi dobré odpružení

• Lehká konstrukce z Alu s aretací 
předních kol

•  Popruh na přenášení kočárku

• Prací potah

• Reflexní proužek na boudě

Sportovní luxusní golfové hole

ODX Stone - Verdure

ODX Aqualung - Orange

FALCON Složený 

v poloze sedu

v poloze leženi



Pláštěnka

• Možno doobjednat k různým 
modelům kočárků

Slunečník s UV filtrem

• Lze připevnit na většinu konstrukcí
• Možnost nastavení slunečníku u úchytu 

na kočárek

Prodloužení lůžka:

• určené pro modely HOCO DIAMOND,
BIG FOOT a ZAPHIR

• rozšiřuje možnost využití sportovního provedení

HOCO „ROCKY“
• Komfortní lehátko pro doma s nastavitelnou 

opěrkou zad i nohou

• Možnost houpání
• Malé na složení
• Včetně hrací hrazdy

HOCO „HOOKY“
• Praktické závěsné sedátko ke stolu
• Bezpečné zajištění u stolu
• Měkce polstrované, včetně bezpečnostních 

popruhů

Chodítko

• Pohodlné a praktické chodítko
• S hracím pultíkem
• Vyrobeno podle nové EN-normy

HOCO „MAX“
• Pohodlné golfové hole
• Prostorný sed pro dítě
• Možnost aretace předních kol
• 5- bodové upínání dítěte

HOCO „DELTA“
• Pohodlné golfové hole s nastavením 

opěrky zada nohou

• Dobře odpružený na zadních kolech
• Velmi pohodlné pro dítě
• Nastavitelná přední kola
• 5 bodové upínání dítěte

Sherpa
• Luxusně provedené nosítko na záda s vysokým

komfortem nošení, kompletně včetně odnímatel
né pláštěnky

• Váha jen 2,7 kg

Některé výrobky na této straně můžeme nabídnout v různých barvách

Možnost objednat přední
madlo na golfové hole

Příslušenství

!Novinka!Novinka!Novinka



Brašna Faschion
včetně nafukovací podložky

• Praktické přihrádky uvnitř
• Velká vnitřní plocha
• Včetně postranní odkládací kapsy
• Odnímatelný popruh a velká ucha 

na přenášení
• Moderní a praktický desing

Ruksak Traveller
včetně nafukovací podložky

• Praktické přihrádky uvnitř
• Nastavitelné popruhy a extra ucho 

na přenášení
• Venkovní kapsa
• Velká vnitřní plocha
• Praktický a velký vrchní otvor

Brašna Lap Top
včetně nafukovací podložky

• vč. přihrádky na lap top
• Praktické přihrádky uvnitř
• Nastavitelný a odnímatelný popruh
• Velká vnitřní plocha
• Ucho na přenášení a venkovní 

kapsa

Duo Fusak

• Možnost změny z letního na zimní fusak pomocí
vložky z flísového materiálu

• Prodyšný materiál okolo hlavy
• Vrchní část je odepínací
• Spodní část lze využít jako podložku

Termofusak

• Postranní vsadky z prodyšného materiálu 
umožňují udržování optimální teploty

• Plocha na ležení z flísového materiálu
• Kapsička na drobnosti
• Dlouhý zip zaručuje dobrou manipulaci 

s fusakem

Univerzální vložka z pravé kožešiny

• lze použít do všech fusaků Hoco

• lze použít samostatně jako podložku do sport
ovního kočárku nebo jako vložku do přenosné 
tašky

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

Slunečník De luxe

• pasuje na většinu kulatých kon
strukcí

• průměr 72 cm
• s jednoduchým mechanismem 

sundání slunečníku
• s pohyblivým kloubem
• z dobře udržovatelného materiálu

O R I G I N A L

Textilní kolekce
v různých ODX barvách

!Novinka

Dovozce do ČR:

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


