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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 všech výrobků, 

kterévyvíjí rakouská firma s dlouholetou

tradicí Horn Babyausstattung GmbH 

(založena roku 1948). 

Široký 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. Zvláštní důraz je kladen na druhy

materiálů a jejich použití při výrobě

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:
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MONTERIO

Smělý nápad v aktuální

kombinaci černá a bílá,

s květinovými pestrými

barvami nejen na jaro.

black & white line

ZAPHIR

Podrobné informace k těmto výrobkům

naleznete na dalších stránkách.

KOMBI: Black & White Blau SPORT: Black & White Gelb

Black and White Rot 

Black & White Verdure
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Produktbeschreibungen zu den abgebildeten Modellen finden Sie auf den nächsten Seiten.

Dessin Off-White

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

ZAPHIR

Dessin Grün

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

Dessin BeigeDessin Navy Dessin Rot

Dessin GrünDessin Rot Dessin Navy

Dessin NavyDessin Rot

!Novinka

Dessin Beige
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MONTERIO

Dessin Rot

Dessin Off-White

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

Dessin Navy

Dessin GrünDessin Rot Dessin Navy

Dessin NavyDessin Grün Dessin Off-White

Dessin RotDessin Beige Dessin Grün

RANGER

als KOMBI

als SPORTWAGEN als SPORTWAGEN als SPORTWAGEN
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ODX Navy - Green

Váha: 14 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 87 x 29,5 cm

Složení: 82 x 63,5 x 49,5 cm (bez vložné tašky)

• Nový princip vzduchových 
pístů pro lehké rozkládání
kočárku a pro zvýšení 
komfortu jízdy

• Kompletně s taškou 3v1

• Včetně adaptéru pro 
autosedačku Twin 0+

• 12‘ zadní nafukovací kola s 
kuličkovými ložisky, přední 
kola jsou otočná

• Velký nákupní košík s 
výborným přístupem Zubany

• Bezhlučné nastavení boudy

• Možnost otáčení korby

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

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a okénkem na boudě

• Odnímatelná kapsa na zadní 
části boudy

• Výškově stavitelná rukojeť

• Odnímatelné přední madlo nebo 
otevírací na obě strany

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

• 5-bodové upínání dítěte s 
reflexní úpravou

• Lehká ALU konstrukce

• Snímatelný a prací potah

WINNER KOMBI Avantgardní kočárek pro
moderní rodiče, inovace do posledního detailu.

ODX Havanna

ODX Anthrazit - Rubin

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

WINNER Složený 

jako Travel-systém

Nový systém vzduchových pístů pro 
rozkládání kočárku a komfortní jízdu

Nákupní košík je prostorný a velmi dobře
přístupný

!Novinka
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Váha: 14 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 87 x 29,5 cm

Složení: 101 x 64 x 55 cm (bez vložné tašky)

ZAPHIR

ODX Chocolate - Tomato

ODX White Carrot

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

ZAPHIR Složený 

ODX Military ODX Anthrazit - Rubin ODX Havanna ODX Azuro ODX Cardinal

ZAPHIR Nově definovaný klasický 
kombinovaný kočárek

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

• Kompletně v vložnou 
taškou 3v1

• Bezhlučné nastavení boudy

• Včetně adaptéru pro 
autosedačku Twin 0+

• 12‘‘ nafukovací kola s 
kuličkovými ložisky

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

• Velká bouda s odnímatelnou zadní
části vč. všité síťky proti hmyzu

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a okénkem na boudě

• Odnímatelná kapsa na zadní části
boudy

• Výškově stavitelná a přehazovací 
rukojeť

• Odnímatelné přední madlo a 
otevírací na obě strany

• Opěrka zad a nohou nastavitelná 
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 konstrukce

• Velmi dobré odpružení kočárku 
na obou stranách

• Snímatelný a prací potah

jako Travel-systém
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ODX Anthrazit - Rubin ODX Havanna ODX Chocolate - Tomato ODX Military ODX Cardinal

Váha: 14 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 85 x 29,5 cm

Složení: 89 x 56 x 41 cm (bez vložné tašky)

SMARAGD Kombinovaný kočárek s mnoha
praktickými detaily

ODX Azuro

ODX Navy - Green

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

SMARAGD Složený 

• Kompletně s vložnou 
taškou 3v1

• 12‘‘ nafukovací kola s 
kuličkovými ložisky

• Bezhlučné nastavení boudy

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

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným okénkem

• Odnímatelná kapsa na zadní 
části boudy

• Výškově nastavitelná a 
přehazovací rukojeť
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ODX Havanna ODX Cocolate Tomato

jako fusak

jako podložka

O R I G I N A L  

p ř e n o s n á  t a š k a  3 v 1

jako přenosná taška

v kočárku pomocí úchytů na bocích

Přenosná taška lze 
jednoduše složit

Pevný rám tašky pro 
bezpečnosti dítěte

Nový způsob 
provedení tašky

Bezpečné a lehké 
zajištění přenosné tašky

!

!N o v ý
Systém

Přenosná taška 3v1
je díky velmi propracovaným detailům 

mnohostranně využitelná.

• Přenosná taška s podložkou
• Fusak • Podložka do sportovní verze

!

!

!

• 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

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

ODX Azur Terracotta

• 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

DIAMOND
Kombinovaný kočárek s
mnoha praktickými Detaily

DIAMOND Složený 

ODX White Navy

Váha: 14,5 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 96 x 63 x 42 cm (bez tašky)

Váha: 14,5 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 96 x 63 x 41 cm (bez tašky)
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ODX Havanna

ODX 
Olive

ODX 
Cardinal

ODX 
Dark Sand Carrot

ODX 
Ingwer

ODX 
Aqualung - Black

ODX 
Off White- Navy

Váha: 12 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 89 x 30,5 cm

Složení: 95 x 62 x 44 cm (bez vložné tašky)

• Kompletně s vložnou taškou 3v1

• Bezhlučné nastavení boudy

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a okénkem

• Výškově nastavitelná rukojeť

• Možnost otáčení korby

• Odnímatelné přední madlo nebo 
možnost otevření na obě strany

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

• 5-bodové upínání dítěte s 
reflexní úpravou

• Prostorný nákupní košíkl

• Možnost volných nebo zaareto
vaných předních kol

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká konstrukce z ALU

• Velmi dobré odpružení kočárku

• Snímatelný a prací potah

RANGER Velmi praktický, dobře ovladatelný
kočárek vhodný do města i do přírody

RANGER

ODX Anthrazit - Rubin

ODX Chocolate - Tomato

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

RANGER Složený 

Další možné barevné kombinace
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ODX Havanna ODX Chocolate - Tomato

• Kombi kočárek s vložnou 
taškou 3v1

• 12“ nafukovací kola s 
kuličkovými ložisky

• Bouda  s odnímatelnou zadní 
části a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a průhledným okénkem

• Výškově nastavitelná a 
přehazovací rukojeť

STRIKER KOMBI Striker Kombi Kompaktní
kočárek s přehazovací rukojetí

ODX Cardinal

ODX Navy - Green

jako sportovní kočárek

STRIKER Složený 

Váha: 15,5 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 82 x 31cm

Složení: 105 x 60 x 46 cm (bez vložné tašky)

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

s nafukovacími koly

!NOVE
V
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Váha: 7 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 89 x 30,5 cm

Složení: 95 x 62 x 44 cm (bez vložné tašky)

MONTERIO

ODX Military

ODX Azuro

v poloze ležení

jako Travel-systém

MONTERIO Složený 

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

• Jednoduše a rychle složený

• Včetně adaptéru pro 
autosedačku Twin 0+ 
a hlubokou vanu

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a okénkem na boudě

• Odnímatelná přední hrazda

• Možnost polohování opěrky 
zad a nohou

• 5-bodové upínání dítěte s 
reflexní úpravou

• Větší nákupní košík

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká konstrukce z ALU s 
možností fixace předních kol

• Snímatelný a prací potah

MONTERIO SPORT Kompaktní kočárek 
ideální pro cestování

ODX Navy - Green ODX Anthrazit - Rubin ODX Havanna ODX Chocolate - Tomato ODX Cardinal

v poloze sedu
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ODX Off White - Navy

ODX Navy - Green ODX Chocolate - Tomato

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

• Kompletně v hlubokou vanou

• Bezpečný a jednoduchý systém CLICK ON

• Z vany lze potom použít fusak a podložku

Ostatní funkce kočárku jsou identické jakou kočárku MONTERIO SPORT!

MONTERIO KOMBI Kompaktní lehký kočárek s hlubokou
vanou firmy HOCO

O R I G I N A L  

HLUBOKÁ VANA

jen

9,9 kg
Jako kombi kočárek s 
hlubokou vanou

Hluboká vana na kočárek
je praktická, velmi lehká a díky velmi propracovanýmde-

tailům mnohostranně využitelná.

• Hluboká pevná vana
• Přenosná taška • Fusak

• Podložka do sportovního provedení

Je vhodná pro kočárky Monterio a Malibu

Hluboká vana je praktická 
a jednoduše lze složit

Stabilní konstrukce zajišťuje 
optimální bezpečnost

Nové lehké 
provedení vany

Bezpečné a jednoduché zajištění hluboké vany 
ke kočárku pomocí CLICK ON systému

!

!

!

!

jako fusak

jako podložka

jako přenosná taška

Bezpečný a praktický CLICK ON systém

ODX Havanna

Dessin ODX Anthrazit

!Novinka
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TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

MALIBU s originální HOCO hlubokou
vanou (lze doobjednat)

Váha: 8,5 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: 107 cm

Plocha na ležení: 78 x 31,5 cm

Složení: 102 x 39,5 x 38 cm

• Rychle a jednoduše lze složit 
díky teleskopickému systému

• Včetně adaptéru pro 
autosedačku Twin 0+ a 
hlubokou vanu

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
stříškou a okénkem

• Snímatelná hrazda a otvírací na 
obě strany

• Polohování zad a nohou nastavi
telné do několika poloh

• 5-bodové zajištění dítěte s 
reflexní úpravou

• Větší nákupní košík

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká konstrukce z ALU s 
možností fixace předních kol

• Snímatelný a prací potah

• Spojená brzda ONE-STEP

MALIBU
Golfové hole s mnoha možnostmi kombinací

MALIBU Složený 

ODX Anthrazit - Rubin

v poloze sedu

ODX Havanna

v poloze ležení

ODX Navy - Green

+

=
TRAVEL-SYSTEM

jako Travel-systém

Autosedačka Twin 0+

MONTERIO s 
autosedačkou Twin 0+

Snímatelný adaptér

Možno objednat adapter pro autosedačku Maxi Cosi

!Novinka
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ODX Havanna
Vložnou tašku s boudou lze 
objednat jen 1 kus

Možnosti využití kočárku pouze s 
jednou vložnou taškou

Váha: 13,5 kg (vč. vložné tašky); 18,5 (s 2 vložné taškami)

Výška rukojeti: 103 cm

Plocha na ležení: 83 x 31 cm

Složení: 110 x 77 x 40 cm (bez vložné tašky)

• Jednoduše a rychle složený

• Opěrky zad a nohou 
oddělitelně nastavitelné

• Možnost sundání boud

• Boudy s odnímatelnými 
zadními částmi a kapsami

• Sklápěcí sluneční clony a 
průhledná okénka na boudách

• Snímatelná přední hrazda

• 5-bodové zajištění dětí s reflexní 
úpravou

• Větší nákupní košík

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká ALU konstrukce s 
možností fixací předních kol

• Snímatelný a prací potah

MONTERIO TWIN-DEM Variabilní kočárek
pro sourozence nebo dvojčata s mnoha možnostmi
kombinací

MONTERIO Twin-dem

ODX Chocolate - Tomato

ODX Navy - Green

jako sportovní kočárek

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

MONTERIO TWIN-DEM Složený 

Kočárek pro dvojčata nebo sourozence

váha jen13,5 kg a šířka 77 cm

!Novinka
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ODX Navy - Green ODX Chocolate - Tomato

Váha: 7,5 kg 

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 83 x 33 cm

Složení: 89 x 56 x 41 cm

• Bouda s odnímatelnou zadní 
částí a kapsou na boudě

• Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a okénkem

• Výškově stavitelná rukojeť

• Odnímatelné přední madlo

• Možnost nastavení několika 
poloh opěrky za a nohou

• 5-bodové zajištění dítěte s 
reflexní úpravou

• Prostorný nákupní košík

• Lehká polyuretanová kola

• Lehká ALU konstrukce s 
možností fixace předních kol

• Snímatelný a prací potah

SCOOTER Lehký sportovní kočárek 
do každého terénu

ODX Havanna

ODX Cardinal

v poloze sedu

v poloze ležení

SCOOTER Složený 
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Váha: 7 kg 

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 83 x 32 cm

Složení: 99,5 x 34 x 39,5 cm

• 3 polohy nastavení výšky 
rukojeti

• Spojená zadní brzda ONE STEP

• Odnímatelná zadní část boudy 
s kapsou, se sklápěcí sluneční 
clonou a okénkem na boudě

• Jednoduché nastavení polohy 
zad a nohou

• 5-bodové zajištění dítěte s 
reflexní úpravou

• Větší nákupní košík

• Velmi dobré odpružení

• Lehká konstrukce z ALU s 
možností fixace předních kol

• Popruh na přenášení kočárku

• Snímatelný a prací potah

ODX Capuccino Mash

ODX White Navy

v poloze sedu

FALCON Složený 

ODX Navy - Green ODX Anthrazit - Rubin ODX Havanna ODX Chocolate - Tomato ODX Cardinal

!v novém

provedeníFALCON Sportovní 
luxusní golfové hole
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TAIFUN

ODX Pigeon Coralle

ODX Cardinál

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

jako Travel-systém

ODX Pigeon Coralle ODX Grafit Magic

Váha: 14 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 84 x 32 cm

Složení: 92 x 62 x 59 cm (bez vložné tašky)

• 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

Bild wird in 
Litho bearbeitet!

Litho 
wegretuschieren!
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Váha: 7 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 82 x 31 cm

Složení: 94 x 62 x 59 cm (bez vložné tašky)

ODX Cardinál

ODX Cardinál

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

LOW RIDER

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

• Přední otáčeci kolo s 
možnosti fixace

• Možnosti otočení korby

• Výškově nastavitelná 
rukojet’

• Odnímatelná hrazda pro 
sportovní provedení

• Polohování zad a nohou 
nastavitelné až do několika

• poloh až do polohy ležení

• 5-bodové upínání dítěte 

• Velký nákupní košík

• Spojená zadní brzda

• Lehká ALU konstrukce

• Snímatelný a prací potah

• Sklápěcí sluneční stříška a okénko
na boudě

jako Travel-systém

Díky adapteru se
autosedačka Twin
0+ může připevnit
na konstrukci 
kočárku Low Rider

Při vložení tašky na dítě lze kočárek Low
Rider použít pro novorozence.

LOW RIDER
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Váha: 14 kg (vč. vložné tašky)

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 84 x 32 cm

Složení: 92 x 62 x 59 cm (bez vložné tašky)

• 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

• 12‘‘ AIR  Räder (ÜBERSETZUNG?)

TORNADO

ODX Braun Cappuccino

ODX Braun Cappuccino

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O
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Váha: 13 kg 

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 84 x 32 cm

Složení: 94 x 62 x 59 (bez vložné tašky)

ODX Grafit kombi

ODX Grafit kombi

jako kombi 
kočárek vč. vložné tašky

jako sportovní kočárek

ODX Pigeon Coralle ODX Zydeco Red ODX Zydeco Beige s fusakem

TORNADO-S

TRAVEL•SYSTEM

HOC
O

• 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

• 12‘‘ AIR oder KIA Räder
(ÜBERSETZUNG???????)

jako Travel-systém
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Nosítko SHERPA

• Luxusně provedené nosítko na záda s vysokým 
komfortem nošení, kompletně s odnímatelnou 
pláštěnkou

• Váha jen 2,7 kg

Hellblau/Rot Rot

Navy/HellblauBuggy BUZZARD
Pohodlné golfové hole

Sportovní kočárek ZODIAK
Pohodlný sportovní kočárek, lehký

Buggy MAX
Jednoduché golfové hole s odpružením

Buggy DELTA
Prostorné golfové hole s možností polohování zad i nohou

Blau

Madlo na golfové hole

Přední madlo lze objednat zvlášť

Universální bouda na golfky

Boudu lze doobjednat ke kočárkům
Max a Delta

Grün/Orange Navy

ODX Havanna

ODX Royal ODX Anthrazit - Rubin ODX Cardinal
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Brašna Fashion
vč. nafukovací podložky

• Praktické přihrádky
• Prostorná i uvnitř
• Včetně postranní odkládací kapsy
• Odnímatelný popruh a velká ucha 

na přenášení

• Moderní design

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

Fusak do autosedačky

• Fusak do autosedačky Twin 0+ do 
každého počasí

• Ochrana proti zimě, dešti i větru

Duo fusak

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

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

Termofusak

• Postranní vsadky z prodyšného materiálu umožňují
udržování optimální teploty

• Vnitřek fusaku je z flísového materiálu
• Kapsička na drobnosti
• Dlouhý zip zaručuje dobrou manipulaci s fusakem

Slunečník De luxe

• Lze použít na většinu kulatých 
konstrukcí

• Průměr 70 cm
• S jednoduchým mechanismem 

sundání

• Možnost naklápění slunečníku
• Z dobře udržovatelného materiálu

O R G I N A L  

TEXTILNÍ KOLEKCE

Kufřík 8190 Polo

• kompletně s přebalovací podložkou, 
mnoho přihrádek a extra termoobal 
na láhev

Brašna 8155 Bowling

• kompletně s přebalovací podložkou, 
mnoho přihrádek a extra termo 
přihrádka

Brašna 8152 Dart

• kompletně s přebalovací podložkou, 
mnoho přihrádek a extra termoobal 
na láhev

Black - Grün Navy - Türkis

Black - Orange Black - Flieder

B r a š n y  z  k o l e k c e  

PAMINA

Univerzální vložka z pravé kožešiny

• Lze použít do všech fusaků firmy Hoco
• Lze ji použít samostatně jako podložku do sportovní 

verze kočárku nebo jako vložku do vložné tašky

• Vložka z pravé kožešiny reguluje teplotu, 
takže se přizpůsobuje změnám teploty

!Novinka

!Novinka
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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

• Velmi malý na složení díky 
novému kloubovému 
mechanismu (patentováno)

• Golfky s možností nastavení 
zad do klidové polohy

• Při složení sám stojí

• Možnost fixace předních kol

• Látková část vyrobena v 
nylonového materiálu
(velmi odolný materiál)

• Splňuje normu EN 1888

Výbava:

• včetně boudy (lze odejmout)
• včetně nákupního košíku
• včetně přepravní tašky

HOCOLINO
….možná nejmenší kočárek

ODX Cardinal

ODX Navy

Hocolino v přepravní tašce

Váha: 6,2 kg 

Výška rukojeti: 103 cm

Plocha pro dítě: 70 x 32 cm

Složení jen: 80 x 25 x 22 cm

Obsah jen: 0,044 m2

Světo
vá novin

ka

Postup složení

12
0 

cm

80
 c

m

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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