
TRAVELSYSTEM

Babyschale
Maximum

Gruppe 0+
(0 - ca.13 Monate)

U všech modelů můžete pou-
žívat boudu z kočárku.

Při větru a dešti můžete 
ochránit Vaše dítě touto
pláštěnkou.

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

Díky adaptéru se autosedačka
Maximum může připevnit na
konstrukci kočárků Tornado,
Tornado S a Taifun.

Pro všechny modely platí:

Tento výrobek je od firmy
Storchenmühle

Další informace a barvy 
získáte na adrese:

www.strochenmuehle.de

Dovozce do ČR:

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

HORN
BABYAUSSTATTUNG
GMBH

ODX Cardinal ODX Grau ODX Grafit Magic
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ODX Uni Mix ODX Jeans MagicODX Ziegel Grau

ODX Grafit Magic ODX Pigeon CoralleODX Braun Cappuccino

“Nová hvězda na nebi kočárků, 
ul. kombi kočárek pro dítě”

DIAMOND 
Diamond včetně tašky 
Emotion 3v1

ODX Ingwer

Nové
Váha vč. nafukovacích 
kol – vč. tašky: 15 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení:
96 x 62 x 41,5 cm

Složený
DIAMOND



ODX Cardinal ODX IceODX Fresh green

ODX Coralle ODX CarrotODX Nautica

ODX Nautica

jako fusak jako podložka složení tašky

Nové zajištění tašky v kočárku

Kompletně s taškou 
Emotion 3v1

Bezhlučné nastavení boudy

Velká bouda s odnímatelnou
zadní částí včetně

všité síťky proti hmyzu

Bouda se sklápěcí sluneční 
clonou a okénkem

na boudě

Odnímatelná kapsa na 
zadní straně boudy

Výškově nastavitelná a přehazo-
vací rukojeť

Odnímatelná hrazda nebo 
otevírací na obě strany

Polohování zad a nohou 
nastavitelné do polohy

vhodné na ležení

5-bodové upínání dítěte 
s reflexní úpravou

Velký nákupní košík se zipem
pro lepší manipulaci s věcmi

Odlehčená 12“ nafukovací kola

Lehká konstrukce z Alu

Velmi měkké odpružení kočárku
na obou stranách konstrukce

Snímatelný a prací potah

Reflexní proužky na boudě

- jednoduchá manipulace díky klapmechanismu

- pevná ale pružná stavba korby

- inovace v provedení tašky

- nové zajištění tašky v kočárku pomocí úchytů 
na bocích kočárku

H O CO  T R AG E TA S C H E Emotion 3 in1
Taška „Emotion” 3v1 lze mnohostranně použít: • jako přenosná taška s nánožníkem • jako fusak • jako podložka do sportovní verze

Nové



Vždy kompletní s taškou
Emotion 3v1

Bezhlučné polohování boudy

Výškově nastavitelná a přeha-
zovací rukojeť

Odnímatelná zadní část boudy
na zip s malou

kapsou

Sklápěcí sluneční clona a
okénku pro kontrolu

dítěte

Odnímatelná hrazda nebo
otevírací na obě strany

Polohování zad i nohou nasta-
vitelné do polohy

ležení

5 bodové upínání dítěte s
reflexní úpravou

Velký nákupní košík s všitým
zipem pro

lepší manipulaci s věcmi

Velká nafukovací 12 kola s
reflexní úpravou

Velmi měkké odpružení kočár-
ku na obou stranách

Snímatelný a prací potah

Reflexní proužek na boudě

Outdoor blue

ODX Fresh greenODX Cardinal

ODX skyODX Dark sand Navalle

BIG FOOT
složený 

Kombi kočárek s přehazovací rukojetí 
a s vložnou taškou Emotion 3v1
Sportovní a hluboký kočárek v jednom

BIG FOOT včetně 
tašky Emotion 3v1

BIG FOOT jako 
sportovní kočárek

NOVĚ Bezhlučné 

nastavení boudy

NOVĚ Kompletní s taškou

Emotion 3v1
Váha vč. nafukovacích 
kol – vč. tašky: 16,7 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení:
96 x 62 x 41,5 cm



ODX Cardinal

Striker Kombi včetně
tašky Emotion 3v1

Kompaktní s přehazovací rukojetí 
kombinovaný kočárek

Kompletně s taškou
Emotion 3v1 (jako kombi)

Bouda s odnímatelnou 
zadní částí včetně malé
kapsy

Bouda se sklápěcí sluneční
stříškou a okénkem

Výškově stavitelná a 
přehazovací rukojeť

Odnímatelná hrazda 

Polohování zad i nohou
nastavitelné až do polohy

vhodné na ležení

5-bodové upínání dítěte s
reflexní úpravou

Velký nákupní košík

Lehká 12“ polyuretanová
kola

Lehká konstrukce z Alu, 
malá na složení

Snímatelný a prací potah

Reflexní proužek na boudě

Váha (včetně tašky 3v1): 16 kg

Váha (bez tašky 3v1): 13 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 90 x 35 cm

Složení: 100 x 64 x 40 cm

ODX Ice

ODX Carrot

ODX Ingwer

ODX Fresh green

ODX Coralle

ODX Nautica

STRIKER 
složený 

STRIKER jako 
sportovní kočárek



ODX Carrot

Komplet s taškou 3v1
Emotion (jako kombi)

Bouda s odnímatelnou 
zadní části včetně malé
kapsy

Bouda se sklápěcí sluneční
stříškou a okénkem

Otáčecí korba kočárků

Odnímatelná hrazda

Polohování zad a opěrka
nohou nastavitelné až

do polohy ležení

5-bodové upínání dítěte 
s reflexní úpravou

Velký nákupní košík

Možnost fixace předních kol

Lehká polyuretanová kola

Lehká konstrukce z Alu

Dobře odpružená zadní kola

Snímatelný a prací potah

Reflexní proužek na boudě

ODX Fresh green

ODX Cardinal

ODX Nautica

ODX Coralle

ODX Ingwer

ODX Ice

Dobře ovladatelný kombi kočárek,
vhodný do města i do přírody

Ranger Kombi včetně 
tašky 3v1 Emotion

RANGER
složený 

RANGER jako 
sportovní kočárek

Váha (včetně tašky 3v1): 15 kg

Váha (bez tašky 3v1): 12 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 84 x 33 cm

Složení: 123 x 65 x 33 cm

Nové



„Der wendige Sportkombi, für den
Stadtbummel oder die Landpartie.”

ODX Fresh green

Scooter jako sportovní 
kočárek

Bouda s odnímatelnou 
zadní částí včetně malé
kapsy

Bouda se sklápěcí sluneční
stříškou a okénkem

Výškově stavitelná rukojeť

Odnímatelná hrazda

Polohování zad i nohou
nastavitelné do polohy

vhodné pro ležení

5-bodové upínání dítěte 
s reflexní úpravou

Velký nákupní košík

Lehká polyuretanová kola

Lehká konstrukce z Alu 
s možností fixace 

předních kol

Snímatelný a prací potah

Reflexní proužek na boudě

Váha: 10,8 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 86 x 33 cm

Složení: 90 x 60 x 40 cm

ODX Nautica

ODX Carrot

ODX Ice

ODX Ingwer

ODX Cardinal

ODX Coralle

SCOOTER jako 
sportovní kočárek

SCOOTER
složený 

SCOOTER jako kombi
kočárek s vložnou 
taškou

Lehký sportovní kočárek s
otáčecími koly



Přední otáčecí kolo s
možností fixace

Možnost otočení korby

Výškově nastavitelná rukojeť

Odnímatelná hrazda pro
sportovní provedení

Polohování zad i nohou
nastavitelné do několika

poloh až do polohy ležení

5-bodové upínání dítěte

Velký nákupní košík

Spojená zadní brzda

Lehká polyuretanová kola

Lehká konstrukce z Alu

Snímatelná a prací potah

Sklápěcí sluneční stříška a
okénko na boudě

Váha: 12 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 82 x 31 cm

Složení: 94 x 62 x 59 cm

Praktické přední
otáčení kolo o
360. Možnost
fixace předního
kola pomocí
pojistky.

ODX IceODX Grafit Magic ODX Braun Cappuccino

Díky adaptéru se autosedačka Maximum může připevnit 
na konstrukci kočárků Tornado, Tornado S a Taifun.



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 
zadníčást 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 Ice

Vysoký
komfort 
jízdy díky
samostatně
zavěšeným
tlumičům
předního kola

Možnosti

využití 

kočárku

Tornádo a

TAIFUN

Taifun Kombi 

Velmi lehká 

polyuretanová kola

Cardinál WhiteODX Grafit Magic White



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
zadníčást 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 

Velmi lehká 

polyuretanová kola

ODX Braun Cappuccino



Tornádo-S Kombi (mož-
nost dodat 
tašku 3v1)

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

ODX Pigeon CorralleODX Pigeon CorralleODX Grafit MagicODX Grafit Magic



ODX Coralle

3 polohy nastavitelné
výšky rukojetí

Spojená zadní brzda

Odnímatelná bouda s 
kapsou na zadní části, se
sklápěcí sluneční stříškou 
a okénkem

Odnímatelná hrazda

Polohovací opěrka zad i
nohou

5-bodové upínání dítěte 
s reflexní úpravou

Prostorná nákupní síťka
Velmi měkké pérování

Lehká konstrukce Alu s 
otáčecími předními koly 
s možností fixace

Popruh na přenášení 
kočárku

Snímatelný a prací potah

Reflexní proužek na boudě

ODX Carrot

ODX Cardinal

ODX Fresh green

ODX Nautica

ODX Ice

ODX Ingwer

Sportovní luxusní 
golfové hole

FALCON 
složený 

NOVĚ: výškově 

nastavitelné rukojeti

Váha: 9 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 76 x 33 cm

Složení: 101 x 32,5 x 40 cm



ODX Coralle ODX Ice ODX Royal 

ODX Royal 

ODX Carrot

ODX Ice ODX Coralle ODX Carrot

Dobře vybavené golfové hole
s polohováním zad i nohou,
boudičkou, nákupní síťkou a
5-bodovým upínáním dítěte

Váha: 7 kg

Výška rukojeti: 98 cm

Složení: 108 x 44 x 32 cm

Golfové hole vhodné pro
cestování včetně stříšky,
nákupní síťky a 5-bodového
upínání dítěte

Váha: 5 kg

Výška rukojeti: 98 cm

Složení: 112 x 35 x 26 cm

T O PT O P

Pohodlná poloha

pro odpočinek

dítěte

Hrazda
ke 
golfkám

Nové



ODX Cardinal

Tento kočárek pro dvě děti
má oddělené polohování
zad i nohou.

Díky možnosti otočení bou-
dy tak, abychom na

děti viděli,a při vložení dvou
tašek na přenášení s 

pevným dnem, je možné
použít kočárek pro 

dvojčata od narození.

Váha: 18,5 kg

Výška rukojeti: variabilní

Plocha na ležení: 90 x 60 cm

Složení: 96 x 80 x 43 cm

Luxusně provedené 
nosítko na záda s vysokým
komfortem nošení, s 
kompletním vybavením,
včetně odnímatelné
pláštěnky

Váha jen 

2,7 kg

ODX Royal 

ODX Ice 

ODX Coralle ODX Carrot

Skládací kočárek 
pro dvojčata s 
mnoha 
možnostmi 
využití.

Šířka jen 

80 cm

ODX Dark SandODX Dark Sand

TWIN 
SPACER
složený 

TWIN SPACER
Kombi včetně
originálních

tašek na
přenášení

ODX Nautica



Pláštěnka
• Možnost doobjednání k většině modelů

kočárku Hoco

Slunečník Uni 340TF/UV:
• s ochranným UV filtrem
• pasuje na většinu konstrukcí
• s jednoduchým mechanismem sundání slunečníku

Prodlouzení lůžka
• určené pro modely Hoco Diamond a Big Foot
• prodlužuje plochu v kočárku

Brašna na potřeby Fashion
včetně nafouknuté 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 nafouknuté podložky

• Praktické přihrádky uvnitř

• Nastavitelné popruhy a extra ucho na přenášení

• Venkovní kapsa

• Velká vnitřní plocha

• Praktický a velký vrchní otvor

Brašna na potřeby Lap - Top
včetně nafouknuté podložky

• vč. přihrádky na lap top

• Praktické přihrádky uvnitř

• Nastavitelný popruh a ucho na přenášení

• Velká vnitřní plocha

O r i g i n á l

HOCO – Textilní  kolekce

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 dobré podmínky k 
používání fusaku

Slunečník De luxe

• pasuje na většinu kulatých konstrukcí

• 72 cm průměr

• s jednoduchým mechanismem sundání slunečníku

• s pohyblivým kloubem

• z dobře udržovatelného materiálu

H O C O  –  p ř í s l u š e n s t v í  P l á š t ě n k a

Originální textilní výrobky firmy Hoco se vyrábějí ve většině aktuálních barev ODX.

Made in Austria

Nové


