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Geosmina to więcej niż tylko marka. Geosmina to 
styl życia. Geosmina to podróż zmysłów. Napraw-
dę! Zapach mokrej ziemi po deszczu, uczucie gorą-
cego letniego słońca. Palące płuca po trudnej wspi-
naczce. Uczucie, że chłodnice twojego silnika zaraz 
eksplodują. Uwielbiamy to, co czujemy na zewną-
trz, ponieważ to właśnie tam toczy się prawdziwe 
życie. Na zewnątrz odczuwamy prawdziwe emocje. 

Na zewnątrz czujemy się wolni i spełnieni.

Abyś Ty i Twój rower mogli wyruszyć na kolejną 
przygodę, stworzyliśmy dla Ciebie idealny produkt. 
Produkt, który ulepszyliśmy by spełniał wszystkie 

Twoje potrzeby.

Zaprojektowany, by uczynić Twoje przejażdżki 
rowerowe wygodniejszymi i bezpieczniejszymi. 
Produkt dla wszystkich tych, którzy, tak jak my 
czują, jak podróże napełniają nas życiem. Produkt 
dla wszystkich tych, którzy widzą przed oczami 
nowe horyzonty. Podczas podróży zawsze pamię-
taj, aby traktować naturę z troską. Jeśli weźmiesz to 
sobie do serca, zobaczysz, że miejscowi traktują 
Cię z szacunkiem nie tylko dlatego, że zaszczycasz 
ich swoją wizytą, ale dlatego, że pokazujesz, że nie 
tylko umiesz cieszyć się przyrodą, ale także wiesz 

jak się z nią obchodzić. 

 NASZA WIZJA



Stworzyliśmy naszą nową serię toreb w taki sposób, aby nacieszyć się nim 
mogli ci bardziej zaawansowani, rządni przygód rowerzyści, ale również osoby 
mniej doświadczone, dopiero zaczynające swoją podróż. Udoskonaliliśmy 
nasze produkty nie zmieniając przy tym naszych priorytetów, a torby nadal są 
wykonane z trwałych i przyjaznych dla środowiska materiałów. Pozwolą Ci 
one osiągnąć swoje cele jednocześnie zapewniając komfort oraz frajdę jazdy.

TECHNOLOGIA

Lekkość, odporność na rozdarcia i ścieranie to tylko niektóre z powodów, 
dla których zdecydowaliśmy się na użycie nylonu 210D. Materiał ten 
przekonuje również szybkim czasem schnięcia, ekstremalną odpornością 
na wysokie temperaturach i odpornością na pleśń. Ponadto nylon 210D 
jest odporny na rozciąganie i zginanie. Wszystkie nasze torby Geosmi-
na-Bag są wykonane z tego materiału.

Nylon 210D o strukturze piramidy

Wodoodporne zamki błyskawiczne utrzymują torbę całkowicie suchą. Na 
przykład, są one niezbędne w naszych torbach na górną ramę ponieważ są 
one bezpośrednio narażone na działanie deszczu. Wszystkie nasze zamki 
błyskawiczne mają suwak, dzięki czemu można je łatwo otwierać i 
zamykać, nawet w rękawicach zimowych. Powiązane torby Geosmina-Bag 
LARGE TOP TUBE BAG and SMALL TOP TUBE BAG.

Wodoodporne zamki błyskawiczne

Nasze plastikowe zamki błyskawiczne YKK, o kształcie litery Y, są tak samo 
wytrzymałe, jak i lekkie. Każdy zamek błyskawiczny YKK może wytrzymać 
ciężar do 40 kg. Elastyczne zakładki są zaprojektowane w taki sposób, że 
nie mogą się złamać nawet przy skręcaniu. Dzięki zaokrąglonym rogom 
można je z łatwością otwierać i zamykać. Geosmina-Bags: LARGE SEAT 
BAG, SMALL SEAT BAG, HANDLEBAR BAG and CARGO CAGE BAG.

Zamki błyskawiczne YKK:

Materiały, z których wykonane są nasze torby Geosmina-Bag nie zawierają 
PVC. Dzięki temu oraz dzięki specjalnym właściwościom naszego 
tworzywa termoplastycznego, nasze produkty mogą być poddane recyklin-
gowi i ponownie wykorzystane. Przy produkcji wszystkich naszych toreb 
Geosmina- Bag, świadomość ekologiczna jest naszym mottem.

Przyjazny dla środowiska

Całkowicie wodoodporny i pyłoszczelny. Bagaż przewożony w torbach 
oznaczonych tym symbolem dociera do celu całkowicie suchy. Powiązane 
torby Geosmina-Bags: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL 
TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG, LARGE SEAT BAG, SMALL SEAT BAG 
and CARGO CAGE BAG.

100% wodoodporny

Odporność na zachlapania i małe ilości wody. Ponieważ na dłuższą metę 
wilgoć może przedostać się przez szwy i ścianki, nie jest to produkt w 
100% wodoodporny. Jeśli transportujesz przedmioty wrażliwe na wodę w 
naszych torbach z tym symbolem, należy je dodatkowo zabezpieczyć 
workami wodoszczelnymi, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Related 
Powiązane torby Geosmina-Bag: LARGE FRAME BAG and SMALL FRAME 
BAG.

Water repelent



Od wewnątrz laminowane termoplastycznym poliuretanem (TPU). TPU 
sprawia, że nasze torby są w 100% wodoodporne. Materiał ten, stosowany 
również w przemyśle lotniczym, charakteryzuje się dużą elastycznością i 
wysoką odporność na nagłe zmiany temperatury. Jest również całkowicie 
ognioodporny, antybakteryjny, odporny na oleje i kwasy. Powiązane torby 
Geosmina-Bags: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL TOP 
TUBE BAG, HANDLEBARBAG and CARGO CAGE BAG.

Wewnętrzna powłoka TPU

Nasz nylon 210D o strukturze piramidy jest pokryty poliuretanem (PU). PU 
jest polimerem, który odpycha małe ilości wody i w ten sposób opóźnia 
penetrację przez wilgoć. Ponadto sprawia, że materiał jest odporny na 
zużycie, ciepło oraz zimno. Wszystkie nasze torby Geosmina-Bag przecho-
dzą ten proces.

Powłoka PU

Loga i akcenty w odblaskowym kolorze 3M zapewniają, że jesteś dobrze 
widoczny w oczach innych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. 
Rowerzysta powinien być zawsze dobrze widoczny dla kierowców samo-
chodów, nawet przy słabym oświetleniu, zwłaszcza w ciemności. Ostatnią 
rzeczą, której chcemy dla Ciebie podczas jazdy rowerem, jest martwienie 
się o siebie po zachodzie słońca. Dlatego wszystkie nasze torby Geosmi-
na-Bag mają odblaskowe elementy.

Kolor 3M

Proces termozgrzewania, który wykorzystuje wysoką częstotliwość do 
łączenia różnych płyt nylonowych, całkowicie chroni torbę przed wodą i 
kurzem. Proces ten nadaje naszym torbom Geosmina-Bag idealną ergono-
mię i estetykę. Powiązane torby Geosmina-Bag: SADDLE BAG, LARGE 
TOP TUBE BAG, SMALL TOP TUBE BAG, HANDLEBARBAG and CARGO 
CAGE BAG.

Termozgrzewanie



SEAT
BAGS
LONG TRAVEL & BIKEPACKING



Torba siodłowa do bikepackingu wykonana jest z tkaniny Nylon 210D z zewnętrznym poliuretanem (PU). Odpy-
cha 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.

LARGE BAGSMALL BAG

POJEMNOŚĆ:   10 l.   15 l.
WYMIARY:   64 * 12 * 12 cm  71 * 13 * 14 cm
WAGA:    470 gr.   520 gr.
MAX. OBCIĄŻENIE:    5 kg.   5 kg.
SKU:     GEO110118  GEO110218

SEAT BAG



SPECYFIKACJA

• 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 widocz-
ność podczas szukania schowanych w nim rzeczy.
• Wzmocnione panele boczne utrzymują ładunek na stabilnym poziomie.
• 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.



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 zabie-
rać ze sobą swoje rzeczy bez zbędnych obaw o ich bezpieczeństwo. Torba zapewnia również możliwość 
założenia tylnej lampki. Regulacja za pomocą pasków i rzepów.

POJEMNOŚĆ:  0,6 l.
WYMIARY: 14 * 8,5 * 6 cm
WAGA: 90 gr.
SKU:  GEO110119

SADDLE BAG
ROAD, MTB &  DAILY



•  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.
•  Gumowe zamknięcia.
•  Hypalonowy panel tylny z gniazdami umożliwiającymi montaż pasów świetlnych lub pomocniczych.
•  Odblaskowe detale i logo.
•  Sztywne, dolne wnętrze odporne na błoto i zachlapania.

SPECYFIKACJA



FRAME BAGS
BIKEPACKING, ROAD & MTB



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 poprzed-
nich 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.

FRAME BAGS



SPECYFIKACJA

•  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.
•  2 komplety pasków na rzepy, wzmocnione Hypalonem. Paski są wymienne, aby można je było dostosować się do wagi bagażu oraz do każdej ramy roweru 
(7 punktów mocowania).
•  Odblaskowe logo.

SM
AL

L POJEMNOŚĆ:  2,5 l.
WYMIARY: 39 * 28 * 5,5 * 11 cm
WAGA: 125 gr.
SKU:  GEO110619

M
ED

IU
M

POJEMNOŚĆ:   3,5 l.
WYMIARY: 44 * 32 * 5,5 * 13 cm
WAGA:   140 gr.
SKU:  GEO110719

LA
RG

E POJEMNOŚĆ:   5,5 l.
WYMIARY:  51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
WAGA:    160 gr.
SKU:  GEO110819

NEW DESIGN NEW DESIGN
NEW DESIGN



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.

LARGE BAGSMALL BAG

POJEMNOŚĆ:   0,6 l.     1 l.
WYMIARY:                    (h1/h2) - 21*5,5*10/5,5 cm   (h1/h2) - 26*5,5*10/5,5 cm
WAGA:    150 gr.     160 gr.
SKU:    GEO110418    GEO110518

TOP TUBE BAGS



SPECYFIKACJA

•  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.
•  3 punkty mocowania.
• Zdejmowana wewnętrzna klatka 210D Ripstop Nylonowa z wodoodporną, żółtą powłoką PU.
•  Wewnętrzna przekładka: pozwala podzielić komorę na dwie części.
•  Odblaskowe logo.



LONG TRAVEL & BIKEPACKING

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.

HANDLEBAR BAG

POJEMNOŚĆ:  10 l. 
WYMIARY:  63 * 27 * 27 cm
WAGA:  290 gr.
MAX. OBCIĄŻENIE:  4 kg.
SKU: GEO110318



SPECYFIKACJA

•  Wodoodporna nylonowa powłoka zewnętrzna z nylonu 210D oraz powłoką PU.
•  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.
•  Paski zapinające, wzmocnione Hypalonem i zintegrowanymi metalowymi klamrami.
•  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.



FORK
 CARGO BAGS

TRAVEL, MTB & BIKEPACKING



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 zapewniająca bezpieczeńs-
two Twoich 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.

FORK CARGO BAGS

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.t

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

CAGE:
WYMIARY:  7,5 * 12,5 * 21,5 cm
WAGA: 290 gr.
MAX. OBCIĄŻENIE:  3 kg

BAG:



•  Wodoodporna nylonowa powłoka zewnętrzna z nylonu 210D oraz powłoką PU. 
•  100% wodoodporna, laminowana wewnętrznie TPU. 
•  Wzmocnione dno, wykonane z podwójnej warstwy nylonu 840D 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.
•  Torba jest mocowana za pomocą nylonowych pasów bezpieczeństwa.
•  NOWY Nylonowa klatka kompozytowa z pianką ochronną. Lekka i wytrzymała.
•  2 nierdzewne 12 mm zaciski do węży z pianką ochronną.
•  Montaż na widelcu lub ramie za pomocą śrub. 
•  Odblaskowe logo. 

SPECYFIKACJA NOWY PROJEKT





Podróżujemy z pasją. Uwielbiamy odkrywać nowe miejs-
ca, poznawać nowych ludzi i kultury. Jesteśmy poszuki-
waczami przygód, którzy lubią zagubić się w bezkresnych 
przestrzeniach świata. Kochamy piękne krajobrazy i szum 
rzek wijących się w dół gór. Lubimy po prostu siedzieć w 
ciszy, kontemplować piękno naszego otoczenia i pozwolić 
naszym myślom błądzić. Uwielbiamy zapach świeżego 
deszczu, ale przede wszystkim kochamy zapach podróży.

Geosmina narodziła się z naszej pasji do turystyki rowe-
rowej i szacunku dla środowiska naturalnego. Od począ-
tku istnienia firmy, naszym celem było oferowanie produk-
tu wykonanego z materiałów przyjaznych przyrodzie, wytr-
zymałych i o wysokiej jakości, tak aby nasze torby mogły 
bezpiecznie towarzyszyć Ci w podróży, nawet po wielu 
kilometrach. Minęło wiele czasu od naszych początków i 
pierwszych przygód. Niekończąca się żądza wędrówki w 
naszych sercach zawsze będzie nas skłaniać do odwied-
zania odległych miejsc i cieszenia się pełnią życia.

Nie czekaj dłużej. Zaplanuj swoją kolejną podróż i ciesz się 
wyprawą bikepackingową z Geosmina. Przygoda na 
Ciebie czeka!

JESTEŚY PODRÓŻNIKAMI 
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