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MISJA
Produkujemy ultralekkie systemy
bickepacking'owe do rowerów bez zbędnych
dodatków. Nasze produkty są uniwersalne i
dopasują się do prawie każdego roweru.
Produkowane przez nas systemy są
zaprojektowane w celu optymalizacji jazdy na
rowerze, nie obciążają go niepotrzebnie, a
wrażenia z jazdy w transporcie drogowym,
długodystansowym, dojazdowym i kolarstwie
górskim pozostają na tym samym poziomie.
Ultralekkie, trwałe i niezwykle funkcjonalne,
nasze produkty pozwalają Ci cieszyć się jazdą
oraz otaczającym Cię terenem, wiedząc, że
wszystkie Twoje rzeczy są bezpieczne i
perfekcyjnie chronione. Krótko mówiąc,
możesz bez zbędnych zmartwień cieszyć się
tym, co tak bardzo Cię kręci: jazdą przed
siebie.
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BIKEPACKING

SEAT BAGS

SEAT BAGS
Torba siodłowa do bikepackingu wykonana
jest z tkaniny Nylon 210D z zewnętrznym
poliuretanem (PU). Odpycha niewielkie
ilości wody, opóźniając przepuszczalność i
zwiększając wytrzymałość materiału. Aby
zapewnić całkowitą szczelność, jego
wnętrze składa się z żółtej torby Ripstop,
która oferuje również odpowiedni kontrast
abyś w każdej chwili mógł wyciągnąć
nawet najdalej schowany w niej przedmiot.
100% wodoszczelności. Gumowana
płyta dolna i strategicznie rozmieszczone
wkładki z Hypalon'u, są szczegółami które
definiują jakość tego produktu. Torba,
dzięki dwóm mocnym rzepom, bardzo
dobrze trzyma się siodełka, zapewniając
idealną stabilność. Większy opór i większa
przyczepność. Geosmina oferuje tę torbę
w dwóch rozmiarach: 10 i 15 litrów.

SMALL SEAT BAG
SPECYFIKACJA:
Pojemność: 10 L
Wymiary: 64 / 12 / 12 cm
Waga: 470 gr.
Max. obciążenie: 5 kg

SKU: GEO110118

LARGE SEAT BAG
SPECYFIKACJA:
Pojemność: 15 L
Wymiary: 71 / 13 / 14 cm
Waga: 520 gr.
Max. obciążenie: 5 kg

SKU: GEO110218
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FORMULA
• Wodoodporna nylonowa powłoka zewnętrzna z nylonu 210D z powłoką PU
• Nowy panel wykonany z brezentu impregnowanego w miejscu styku ze słupkiem
siedziska. Większy opór i większa przyczepność.
• Duża odporność na ścieranie i rozdarcia.
• 100% wodoodporny wewnętrzny nylonowy worek 210D, Ripstop w kolorze żółtym
ułatwiającym widoczność podczas szukania schowanych w nim rzeczy.
• Wzmocnione panele boczne utrzymują ładunek na stabilnym poziomie.
• Gumowana ścianka dolna odporna na błoto i rozpryski.
• Wzmocnione amortyzatory boczne zapobiegają nadmiernemu wyważeniu.
• Podwójnie wzmocnione paski z rzepami do ciasnej regulacji torby na wsporniku
siodła.
• Regulowany bungee na górnym panelu.
• Hypalonowo wzmocniony panel tylny pozwala na instalację diod LED lub pasów
pomocniczych.
• Odblaskowe logo i detale.
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SADDLE

BAG

SADDLE BAG
SPECYFIKACJA:
Pojemność: 0,6 L
Wymiary: 14 / 8,5 / 6 cm
Waga: 90 gr.

SKU: GEO110119

Twoja mała szczelna torba o pojemności
0,6 litra. Doskonale nadaje się do
zapakowania wszystkich Twoich
najważniejszych rzeczy na wycieczkę, czy
to przez góry, drogi czy miasto.
Produkowane przy użyciu Nylonu 210D,
również zapewniają 100%
wodoszczelności. Torba ta jest również
całkowiecie ekologiczna. Ma sztywną,
wewnętrzną dolną warstwę, która zapewnia
stabilność, kształt i ochronę. Zamknięcie
roll-up i gumowe elementy gwarantują
całkowitą wodoszczelność torby i
pozwalają Ci zabierać ze sobą swoje
rzeczy bez zbędnych obaw o ich
bezpieczeństwo. Torba zapewnia również
możliwość założenia tylnej lampki.
Regulacja za pomocą pasków i rzepów.
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FORMULA
• Zewnętrzna warstwa pokryta w Nylonie 210D z wewnętrznym laminatem TPU. Szwy
termozgrzewalne.
• Wysoka odporność na ścieranie i rozdarcia.
• Proste otwieranie z zamknięciem typu roll-up, które gwarantuje wodoszczelność.
• Przyjazny dla środowiska materiał ECO.
• Sztywne, dolne wnętrze odporne na błoto i zachlapania.
• Gumowe zamknięcia.
• Hypalonowy panel tylny z gniazdami umożliwiającymi montaż pasów świetlnych lub
pomocniczych.
• Odblaskowe detale i logo.
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BIKEPACKING

FRAME BAGS

FRAME

BAGS

Nowy design i nowy kształt. Torba na ramę
rowerową Geosmina bikepacking frame
bag oferuje ci dwie kieszenie. Wewnątrz
znajdziemy szczegóły takie jak przegrody,
kieszenie, hak na klucze. Wykończony
neonowym
kolorem,
który
jak
w
poprzednich przypadkach służy głównie do
zachowania kontrastu, a tym samym
ułatwieniu znajdowania rzeczy w torbie. To
jest jedyna torba Geosmina, która nie jest
w 100% wodoodporna. Jest odporna na
wodę i zachlapania o ile warunki nie
są skrajne. Po raz kolejny poliuretanowa
powłoka
spełnia
swoje
zadanie
zatrzymywania wody przez długi okres
czasu. Jednakże, jedną z cech, którą
chcielibyśmy podkreślić w tym materiale
jest szybkość, z jaką wysycha. Wraca do
stanu początkowego w kilka minut.
Dostosowuje się do ramy za pomocą
rzepów oraz pasków.
Torba dostępna jest w trzech różnych
rozmiarach: 5,5, 3,5 i 2,5 litra.

5,5 litra

3,5 litra
2,5 litra
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NEW DESIGN

FRAME BAGS
SMALL:

MEDIUM:

LARGE:

Pojemność: 2,5 L
Wymiary: 39 / 28 / 5,5 / 11 cm
Waga: 125 gr.

Pojemność: 3,5 L
Wymiary: 44 / 32 / 5,5 / 13 cm
Waga: 140 gr.

Pojemność: 5,5 L
Wymiary: 51 / 34,5 / 5,5 / 15,5 cm
Waga: 160 gr.

SKU: GEO110619

SKU: GEO110719

SKU: GEO110819

FORMULA
• Wodoodporna nylonowa powłoka zewnętrzna z nylonu 210D z powłoką PU.
• Wodoodporna nylonowa powłoka wewnętrzna 210D z powłoką PU i żółtym
kontrastem.
• Podwójna kieszeń boczna z zamkiem błyskawicznym YKK z uchwytem: ułatwia
użytkowanie nawet w rękawicach.
• Wewnętrzne kieszenie i haczyk na klucze. Uporządkuj swój ładunek.
• Wzmocnione paski na rzepy, aby wytrzymać obciążenie (7 punktów mocowania).
• Odblaskowe logo.
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SMALL TOP
TUBE BAG
SPECYFIKACJA:

TOP TUBE
BAGS
Torba Geosmina Tube Bag. Mała,
całkowicie wodoszczelna, stabilna i
częściowo termiczna. Jej wnętrze może
być podzielone na dwie przestrzenie.
Idealna torba na smartfon, batonik
energetyczny lub portfel. W sekundę oraz
tylko jedną ręką możesz wyciągnąć
przetrzymywany w niej ładunek. Ponadto,
nasza firma pomyślała o wszystkim i dodała
2 zestawy pasków na rzepy w różnych
rozmiarach. Torbę można dostosować
zarówno do cienkich, jak i tych szerszych
ram.
Również dostępne w dwóch rozmiarach: 1
i 0,6 litra pojemności.

Pojemność: 0,6 L
Wymiary: (h1/h2). 21 / 5,5 / 10/5,5 cm
Waga: 150 gr.

SKU: GEO110418

LARGE TOP
TUBE BAG
SPECYFIKACJA:
Pojemność: 1 L
Wymiary: (h1/h2). 26 / 5,5 / 10/5,5 cm
Waga: 160 gr.

SKU: GEO110518

FORMULA
• Wodoodporna nylonowa powłoka zewnętrzna z nylonu 210D
oraz powłoką PU.
• 100% wodoodporna wewnętrzna powłoka z TPU.
• Uszczelniony zamek błyskawiczny z uchwytem: Gwarancja
nieprzepuszczalności i łatwość użycia nawet w rękawicach.
• Materiały ekologiczne ECO. Bez PCW i w 100% nadające się do recyklingu.
• Zestaw 2 wzmocnionych pasków na rzepy. Mogą być dostosowane
do różnych przekrojów ram.
• Zdejmowana wewnętrzna klatka 210D Ripstop Nylonowa z wodoodporną,
żółtą powłoką PU.
• Wewnętrzna przekładka: pozwala podzielić komorę na dwie części
• Odblaskowe logo.
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BIKEPACKING

HANDLEBAR BAG

HANDLEBAR

BAG

Torba na kierownicę do bikepacking'u.
100% wodoszczelności. Jej 10-litrowa
pojemność i prostota użycia sprawia że
torba ta idealnie nadaje się na dłuższe
wycieczki rowerowe. Pozwoliliśmy sobie
uprościć jej budowę do minimum nie
ruszając przy tym stabilności oraz wygody
użytkowania. Pozwala to na demontaż w
kilka sekund i idealne dopasowanie do
każdej kierownicy. Dostęp do środka torby
znajduje się po obu stronach, a jej
zamykanie polega na zwinięciu i zapięciu
obu z nich. Torba zawiera wsporniki
przednie Hypalon, dzięki czemu można na
niej umieścić przednie światło LED lub
dołączyć inne przedmioty. Nawet my
jesteśmy zachwyceni jej lekkością co
oznacza, że mimo całkowitego wypełnienia,
torba ta nie będzie wpływać na komfort
jazdy.

HANDLE
BAR
BAG

SPECYFIKACJA:
Pojemność: 10 L
Wymiary: 63 / 27 / 27 cm
Waga: 290 gr.
Max. ładowność: 4 kg.

SKU: GEO110318

FORMULA
• Wodoodporna nylonowa powłoka zewnętrzna z nylonu 210D oraz powłoką PU.
• W 100% wodoodporna, laminowana wewnętrznie TPU.
• Wysoka odporność na ścieranie i rozdarcia.
• Podwójne zamknięcie boczne zwijane dla zagwarantowania szczelności.
• Materiał ekologiczny ECO. Nie zawiera PVC i w 100% nadaje się do recyklingu.
• Powlekane pianką nylonowe paski i metalowe klamry.
• Wzmocniony panel tylny, odporny na ścieranie z prętów i kabli.
• Przednia część torby, na których można zamocować diody LED lub nawet ciężkie,
dodatkowe ładunki za pomocą pasków.
• Odblaskowe logo.
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BIKEPACKING

CARGO BAG

KLATKA:

CARGO CAGE BAG

FORK
BAG

Geosmina FORK BAG. Jedna z naszych
najbardziej użytecznych i poliwalentnych
lekkich toreb rowerowych. Może być ona
przymocowana do twojego widelca za
pomocą zacisków lub, jeśli to jest możliwe,
z wkrętami. Czterolitrowa torba z
wewnętrznym
laminatem
TPU.
Całkowicie
wodoodporna
oraz
Twoich
zapewniająca
bezpieczeństwo
rzeczy od kurzu i wilgoci. Klatka i worek
tworzą razem wspaniały zespół, ale
oddzielnie również mogą być bardzo
użyteczne. Z worka możesz zrobić nawet
przenośny prysznic i przetrzymywać w nim
wodę. Klatka natomiast, pozwala na
transport, dla przykładu, dużych butelek
napoju.
Torba ta dopasuje się do sztywnego
jak i amortyzowanego widelca.

Wymiary: 7,5 / 12,5 / 21,5 cm
Max ładowność: 3 kg.

SPECYFIKACJA:

UWAGA: W zestawie 2 zaciski
ze stali nierdzewnej i specjalne
piankowe ochraniacze. Śruby i
nakrętki nie są dołączone.

Pojemność: 4 L
Wymiary: 12 / 12 / 38 cm
Waga: 310 gr. (wraz z klatką)

SKU: GEO110818

UWAGA: Ten numer dotyczy
tylko jednej torby i jednej klatki ze
wszystkimi akcesoriami.

FORMULA
• :RGRRGSRUQDQ\ORQRZDSRZúRND]HZQãWU]QD]Q\ORQX'RUD]SRZúRNÐ38
• :ZRGRRGSRUQDODPLQRZDQDZHZQãWU]QLH738
• :\VRNDRGSRUQRďÓQDďFLHUDQLHLUR]GDUFLD
• 3RGZĂMQH]DPNQLãFLHERF]QH]ZLMDQHGOD]DJZDUDQWRZDQLDV]F]HOQRďFL
• 0DWHULDúHNRORJLF]Q\(&2
• 1LH]DZLHUD39&LZQDGDMHVLãGRUHF\NOLQJX
• 7RUEDMHVWPRFRZDQD]DSRPRFÐQ\ORQRZ\FKSDVĂZEH]SLHF]HüVWZD
• 1\ORQRZDNODWNDNRPSR]\WRZD]SLDQNÐRFKURQQÐ/HNNDLZ\WU]\PDúD
• QLHUG]HZQH]DFLVNL]SLDQNÐRFKURQQÐ 0RQWDĮQDZLGHOFXOXEUDPLH]DSRPRFÐ
ďUXE
• 2GEODVNRZHORJR
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www.geosminacomponents.com

www.camelmore.pl

biuro@predman.com.pl

[+48] 609 100 068

