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A Geosmina több, mint egy márka – a Geosmina 
életvitel. A Geosmina az érzékek útja. Igen, tényleg! 
A föld illata eső után, a forró nyári nap érzése a 
bőrödön. Az égő tüdőd egy brutális emelkedő 
teljesítése után. Az érzés, amikor a tejsav szétárad a 
lábaidban. Szeretjük a kint lét érzését, mert kint 
történik a valódi élet. Kint érezzük a valódi érzése-
ket. Kint érezzük magunkat szabadnak és teljesnek

.
Így ahhoz, hogy te és a bringád új kalandba kezdje-
tek, megterveztük a tökéletes felszerelést! Egy 
felszerelés, ami teljesíti az igényeid. Egy felszerelés, 
ami hasznos, fenntartható és a bringázás kényelmét 
és biztonságát növeli. Felszerelés azok számára, 
akiket hasonlóan hozzánk, az utazás élménye tölt 
fel élettel. Felszerelés mindazoknak, akik új horizon-
tot látnak maguk előtt és azoknak, akik hallják az 
ösvények vágyakozó suttogását. Az utadon mindig 
bizonyosodj meg arról, hogy a természetet tisztelet-
tel és törődéssel látogatod. Ha megfogadod ezt, 
bárhova is vezessen az utad, visszakapod ezt a 
helybéliektől, nem csak azért, mert megtiszteled a 
látogatásoddal a környéket, hanem azért is, mert 
nem csak az látszik rajtad, hogy élvezed, amit 
csinálsz, hanem hogy mindezt a környezet fenntar-

thatósága mellett végzed. 

KÜLDETÉS



A vadonatúj termékpalettánkat úgy fejlesztettük ki, hogy nem csak a legnag-
yobb kalandorok és kreatív bikepackingelők tudják kihasználni a fejleszté-
seinket, hanem azok, akik most találkoznak először a kerékpározás ezen 
formájával. A táskák az alapvető küldetésünk megváltoztatása nélkül kerültek 
továbbfejlesztésre, ami által fenntarthatóbb és környezetbarát anyagokból 
készülnek. Termékeink elérhetővé teszik számodra, hogy a céljaid elérése 
mellett megragadd az alkalmat az utazás teljes átélésére.

TECHNOLÓGIA

Könnyű súly, ellenáll a szakadásnak és rezgéselnyelő képessége csak 
néhány a számos okból, amiért a 210D nylon anyagot használjuk. Ez az 
anyag továbbá kivételesen gyorsan szárad, extrém módon áll ellen a 
hőségnek és a deformálódásnak. Ezen felül a 210D nylon nyúlásnak is 
ellenáll. Minden Geosmina táskánk ebből az anyagból készül.

Nylon 210D piramis mintás struktúrával

A vízálló cipzárak teljesen szárazon tartják a táska belsejét. A felsőcső 
táskákon elkerülhetetlen a használatuk, hiszen közvetlenül kapják az esőt. 
Minden cipzárnak van kis fogója, amivel könnyen lehet nyitni és zárni a 
táskákat még vastag téli kesztyűben is. Ilyen cipzárral készülnek a Small és 
Large felsőcső táskáink.

Vízálló cipzárak

Az Y-alakú cipzárfogók olyan robusztusak, mint amilyen könnyűek. Minden 
cipzár egyenként 40 kg-os terhelést is elbír. A flexibilis fogak új lettek 
tervezve, hogy csavarodás közben se törjenek el. A lekerekített sarkainak 
köszönhetően könnyen nyithatóak és zárhatóak. Ilyen cipzárakkal készül-
nek a Small és Large hátsó táskák, a kormánytáska és a villára való táskák. 

YKK cipzárak

A Geosmina táskák agyagainak összetétele PVC mentesek. Ennek, és a 
hőre lágyuló műanyag speciális tulajdonságainak köszönhetően táskáink 
újra felhasználhatóak és újrahasznosíthatóak. A Geosmina táskák gyártási 
folyamatának mottója a környezettudatosság.

Környezetbarát

Teljesen víz- és porálló – olyan dolgaid, amiket ilyen emblémával ellátott 
Geosmina táskákban viszel, teljesen szárazon érkeznek meg utad végére. 
Ilyen anyagú táskák a nyeregtáska, Small és Large felsőcső táskák, 
kormánytáska, Small és Large hátsó táskák és a Cargo villára való táskák.

100% vízállóság

Nem 100%-ig vízálló, de kivételesen jól áll ellen a víznek és a pocsolyákból 
felcsapódó nedvességnek hosszú időn át, de az hosszútávon a nedvesség 
az illesztések és a táska falai mentén is bejuthat a táskába. Ha vízre 
érzékeny dolgokat viszel egy olyan táskánkban, ami ezzel a jelzéssel van 
ellárva, akkor további esővédő huzattal tudod a biztonságát megadni. Ilyen 
anyagú táskáink a Large és Small váztáskák.

Vízlepergető



Belül hőre formázható poliuretánnal (TPU) laminálva – a TPU a táskákat 
100%-ig vízállóvá teszi. Ezt az anyagot az űrtechnológiában is használják, 
mert nagy rugalmassága által könnyen nyeri vissza eredeti formáját, és 
kiválóan állja a hirtelen bekövetkező hőmérsékletváltozásokat. Emellett 
teljesen tűzálló, antibakteriális és zsíroknak, savaknak ellenálló. Ilyen anya-
got találsz a nyeregtáskán, Small és Large felsőcső táskákon, kormánytás-
kán és a villákra kerülő táskákon.

Belső TPU védelem

A piramis struktúrájú 210D nylon anyag poliuretánnal (PU) kezelt. A poliure-
tán egy olyan polimer, ami ellenáll a kis mennyiségű víznek és ezzel késlel-
teti az anyag átázását. Emellett az anyagot szakadásnak, hőség és hideg-
nek ellenállóvá teszi. Minden Geosmina táska ilyen kezelést kap.

PU bevonat

A 3M színű logók és részek biztosítják azt, hogy gyorsan látható legyél 
mások számára a sötétben. A biztonság elsőszámú célunk. A kerékpáros-
nak mindig tisztán láthatónak kell lennie a sofőrök számára, még gyenge 
fényviszonyok esetén is, főleg a sötétben. Az utolsó dolog, amit neked 
kívánunk az az, hogy azon aggódj, hogy sötétedik. Ezért az összes 
táskákra tennünk fényvisszaverő részeket.

3M szín

Ezzel a technológiával nagy frekvencián egyesítenek különböző nylon 
lemezeket, ezáltal teljesen vízzáróvá teszik a táskát. Ez a kezelés adja meg 
a Geosmina táskáknak az ideális ergonómiát és esztétikát. Megtalálható a 
nyeregtáskán, a Small és Large felsőcső táskán, a kormánytáskán és a 
Cargo Cage táskákon.

Laminálás



HÁTSÓ
TÁSKÁK
HOSSZÚ UTAZÁSOK ÉS BIKEPACKING



A bikepacking nagyméretű hátsó táska kívül poliuretán (PU) kezeléssel ellátott 210D Nylon-ból készül. Kis 
cseppekben érkező vizet lepergeti, késlelteti az átázást és növeli az anyag ellenállóságát. A teljes hatékonyság 
biztosításáért a Geosmina hátsó táska kétrétegű, bélése sárga Ripstop anyagú, ami segít megtalálni a dolgai-
dat, még ha a táska legalján is vannak. 100%-ban vízálló. A stratégiailag elhelyezett, gumis bevonatú alsópanel 
és Hypalon betétek mutatnak rá a táska kiváló minőségére. A nyeregcsőre két tépőzáras, megerősített szíjjal 
lehet adaptálni a táskát. További megerősített pántok rögzítik a táskát a nyereghez is, ezzel tökéletes stabilitást 
adva a táskának. A nyeregcső és a táska védelmére új, Tarpaulinból készülő panel szolgál, ami a tapadás növe-
lésével minimálisra csökkenti a táska elfordulását. Két méretben kapható: 10 és 15 literes űrtartalommal.

LARGESMALL

ŰRTARTALOM:   10 liter   15 liter

MÉRETEK:   64 * 12 * 12 cm  71 * 13 * 14 cm

SÚLY:    470 gr.   520 gr.

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 5 kg.   5 kg.

CIKKSZÁM:    GEO110118  GEO110218

HÁTSÓ TÁSKA



SPECIFIKÁCIÓK

• Vízálló külső héj 210D Nylon-ból piramis mintával, PU bevonattal.
• A nyeregcső és a táska védelmére új, Tarpaulinból készülő panel szolgál, ami tapadásával kiküszöböli a              
  táska elfordulását.
• Nagy ellenállóság a rázkódásokkal és a szakadássokkal szemben.
• 100%-ban vízálló belső 210D Nylon Ripstop bélés sárga színben, ami segíti a keresést a táskában.
• Megerősített oldalsó panelek a súly stabilizálására.
• Sárnak és felcsapódó víznek ellenálló, gumival kezelt alsó panel.
• Megerősített oldalsó panelek az egyensúly megtartásáért
• Duplán megerősített tépőzáras pántok a szoros nyeregcsőre szerelhetőségért.
• Állítható gumizsinór a felső részen.
• Hypalon megerősített hátsó rész a hátsó lámpák, vagy plusz pánt rögzítésére.
• Fényvisszaverő részek.



A kis, védelemmel felszerelt tárolód 0,6 liternyi űrtartalommal. Tökéletes a legfontosabb holmid hordozá-
sára, akár a hegyekbe, városba vagy országútra mész. 210D Nylon-ból készül, és ugyanúgy 100%-ban 
vízálló és 100%-ban környezetbarát, mint a felsőcső táskáink. A bikepacking nyereg alatti szerszámos 
táska merev belső vázzal stabilitást, formát és védelmet ad. A roll-up záródással garantálja a teljes 
vízzárást, így a szerszámaidat teljes biztonságban szállíthatod. Továbbá a fényvisszaverős Hypalon segít 
a hátsó lámpádat rögzíteni, jól látható helyen. Az állítható felszerelhetőségért tépőzáras pántok állnak 
rendelkezésedre.

ŰRTARTALOM:  0,6 litros
MÉRETEK:  14 * 8,5 * 6 cm
SÚLY: 90 gr.
CIKKSZÁM: GEO110119

NYEREGTÁSKA
ORSZÁGÚTRA, MTB-RE, NAPI HASZNÁLATRA



•  Vízálló, piramismintás 210D Nylon külső anyag, belül TPU laminálással. Laminált illesztések.
•  Nagy ellenállóság a rázkódásokkal és a szakadássokkal szemben.
•  Egyszerűen nyitható a roll-up záródásnak köszönhetően, a zárás vízmentes. 100%-ig vízálló.
•  Környezetbarát eco anyag.
•  Merev belső váz, ami ellenáll a sárnak és a felcsapódó vízne
•  Gumipántos záródás.
•  Hypalon hátsó panel lyukakkal, ahova hátsó lámpát vagy pántokat lehet rögzíteni.
•  Fényvisszaverő részek.

SPECIFIKÁCIÓK



VÁZTÁSKÁK
BIKEPACKING, MTB ÉS ORSZÁGÚTI



Új dizájn és új forma, ami könnyen hozzáférhetővé teszi a két 
kulacstartót is, és a különféle vázakra is könnyebben illeszthető. 
A Geosmina nagy váztáskája két elkülönített rekeszt tartalmaz. 
Belül olyan apróbb részletek foglalnak helyet, mint az elválasz-
tók, zsebek és plusz kampó például egy kulcshoz. A világos színű 
bélés kétségkívül segítség, amikor gyorsan meg kell találni a 
kisebb dolgokat. Ez az egyetlen Geosmina táska, ami nem 
100%-ig vízálló. Ellenáll az esőnek és a felcsapódó víznek, amíg 
az időjárási körülmények nem extrémek. Addig a poliuretán 
bevonat teszi a dolgát, és hosszú ideig lepergeti a vizet. Habár az 
egyik tulajdonsága az, amit kiemelnénk, a táska száradási ideje. 
Néhány perc alatt képes megszáradni, ha az időjárás engedi. A 
vázhoz tépőzáras pántokkal rögzül. Három méretben kapható: 
5,5, 3,5 és 2,5 literes űrtartalommal.

VÁZTÁSKÁK



SPECIFIKÁCIÓK

•  Vízálló külső héj 210D Nylon-ból piramis mintával, PU bevonattal.
•  Vízálló bélés 210D Nylon-ból PU bevonattal és sárga színben.
•  Kétoldalon zsebek YKK cipzárakkal, cipzárhúzóval: könnyen használható még kesztyűben is.
•  Belső zsebek és kampó a kulcsoknak: a holmidat hatékonyan tudod pakolni.
•  Plusz 2 szett tépőzáras pánt Hypalonnal megerősítve a nagy teherbírás érdekében és hogy minden vázra adaptálható legyen.
•  Fényvisszaverős részek.

S
M

A
LL ŰRTARTALOM:  2,5 litros

MÉRETEK:  39 * 28 * 5,5 * 11 cm
SÚLY: 125 gr.
CIKKSZÁM: GEO110619

M
ED

IU
M

ŰRTARTALOM:  3,5 litros
MÉRETEK:  44 * 32 * 5,5 * 13 cm
SÚLY:   140 gr.
CIKKSZÁM: GEO110719

LA
R

G
E

ŰRTARTALOM:  5,5 litros
MÉRETEK:  51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
SÚLY:   160 gr.
SKU: GEO110819

ÚJ DESIGN
ÚJ DESIGN ÚJ DESIGN



Bikepackinghoz ajánlott nagyméretű felsőcső táska. Egy kicsi, teljesen vízálló és hőkezelt szegéssel készült 
táska, ami tartalmaz egy belső, kivehető vázat, ezzel stabilitást és tartósságot adva a táskának. A belseje két 
részre osztható. A Geosmina nagy bikepacking felsőcső táska az ideális táska okostelefonnak, energiaszelete-
knek vagy pótakkumulátornak. Egy pillanat alatt, egy kézzel nyitható, hogy hozzáférj a tartalmához. Továbbá, 
a körültekintő tervezés eredményeként, a táska két szett tépőzáras pánttal érkezik, hogy mind a vékonyabb, 
acél vagy titán vázakhoz, mind a hydroforming és karbon vázakhoz passzoljon. Két méretben kapható: 1 és 0,6 
literes űrtartalommal.

LARGESMALL

ŰRTARTALOM:   0,6 liter       1 liter

MÉRETEK:   (h1/h2) - 21 × 5,5 × 10cm  (h1/h2) - 26 × 5,5 × 10cm

SÚLY:    150 gr.     160 gr.

CIKKSZÁM:    GEO110418    GEO110518

FELSŐCSŐ TÁSKA



SPECIFIKÁCIÓK

•  Vízálló külső héj 210D Nylon-ból piramis mintával, PU bevonattal.
•  100% vízálló, TPU-val laminált belső.
•  Vízzáró cipzár húzóval: garancia a vízzárásra és könnyen használható kesztyűben is.
•  Eco anyagok: PVC mentesek és 100%-ban újrahasznosíthatóak.
•  2 megerősített tépőzáras pánt. Cserélhető a vázcsőre adaptálásért.
•  Kivehető 210D Ripstop Nylon anyagú belső váz, vízálló poliuretán kezeléssel és sárga   
   színben.
•  Belső rendszerezés: két részre osztható rekesz.
•  Fényvisszaverő részek.



HOSSZÚ UTAZÁSOK ÉS BIKEPACKING

KORMÁNYTÁSKÁK



Bikepacking kormánytáska 100% vízállósággal. Ez a 10 liter űrtartalmú és egyszerűségében nagyszerű, kiegészítő tartó nélkül is elég merev ahhoz, hogy ne befolyásol-
ja a stabilitást. A tartó hiánya lehetővé teszi azt, hogy néhány másodperc alatt levehesd a kormányról, és gyorsan bármilyen kormányra felrakhasd. A táska két végén 
egy-egy roll-up záródással rendelkezik. A táska Hypalon paneljeire elöl felrakható első lámpa, vagy hevederekkel bármilyen egyéb dolog, amit szállítani kell. Két pánt 
pluszban rögzíti a táskát, és szállítmányát fixen. Meglepően könnyű, ami azt jelenti, hogy teljesen megpakolva sem befolyásolja a kormányzás biztosságát.

KORMÁNYTÁSKA

ŰRTARTALOM: 10 liter
MÉRETEK: 63 × 27 × 27 cm
SÚLY: 290 g
AJÁNLOTT MAXIMÁLIS TERHELÉS: 4 kg
CIKKSZÁM: GEO110318



SPECIFIKÁCIÓK

    • Vízálló külső héj 210D Nylon-ból piramis mintával, PU bevonattal.
    • 100% vízálló, TPU-val laminált belső.
    • Nagyon ellenáll a rázkódásoknak és a szakadásnak.
    • Dupla roll-up záródás a két végén, garantálva a szoros pakolást.
    • Eco anyagok: PVC mentesek és 100%-ban újrahasznosíthatóak.
    • Szorító pántok Hypalonnal erősítve, integrált fém csatokkal.
    • Megerősített hátsó panel, ami a kormány felől érkező rázkódásoknak ellenáll.
    • Elülső Hypalon részekkel, ahova első lámpát vagy egyéb dolgot lehet erősíteni plusz pántokkal.
    • Fényvisszaverő részek.



VILLÁRA VALÓ
TÁSKÁK

UTAZÁSOK, MTB ÉS BIKEPACKING



A Cargo Cage villára való táska az egyik leghatékonyabb és több módon használható, pillekönnyű kerékpáros táskánk. A kompozit váza a villára adapterrel, vagy ha a 
villa fogadja, csavarral rakható fel. A Cargo Cage villára való táska bárhova szerelhető a vázra, ahova kulacstartót is fel lehet szerelni. Az 5 literes táska belül TPU-val 
laminált. Teljesen vízálló, így biztosítja, hogy csomagod az út során víz- és pormentesen utazzon. A váz és a táska remek párost alkotnak, de külön is nagyon hatékon-
yak: a táskát használhatod víz hordására, de még víz vételezésére is. A keret segítségével, hogy akár nagy palackos vizet is tudsz szállítani, vagy bármi egyebet, amit 
hengeres formára tudsz hajtani és hevederekkel rögzíteni. A táska váza felszerelhető teleszkópos és merev villára is.

VILLÁRA VALÓ TÁSKA

TÁSKA (DARABJA)
ŰRTARTALOM:  4 litros 
MÉRET:  12 * 12 * 38 cm
SÚLY:  310 gr. (a vázzal együtt)
CIKKSZÁM:  GEO110818

MEGJEGYZÉS: 2 rozsdamentes acél bilincset 

tartalmaz védőhabbal. A csavarokat nem tartalmazza.

MEGJEGYZÉS: Ez a referencia csak egy táskát és 
egy táskatartót tartalmaz az összes tartozékával 
együtt..

TÁSKAVÁZ (DARABJA):
MÉRET:  7,5 * 12,5 * 21,5 cm
SÚLY:  290 gr.
MAXIMÁLIS AJÁNLOTT TERHELHETŐSÉG:  3 kg



    • Vízálló külső héj 210D Nylon-ból piramis mintával, PU bevonattal.
    • 100% vízálló, TPU-val laminált belső.
    • Megerősített 840D TPU, dupla alsópanel
    • Eco környezetbarát anyagok: PVC mentesek és 100%-ban újrahasznosíthatóak.
    • Nagyon ellenáll a rázkódásoknak és a szakadásnak.
    • Roll-up záródás a szoros és vízzáró csomagolásért.
    • A táska a vázra nylon biztonsági pántokkal rögzül.
    • Új nylon kompozit váz védőszivaccsal: könnyű és erős.
    • 2 darab rozsdamentes, védőszivaccsal ellátott, 12mm-es adapter a váz rögzítésére.
    • Az adaptereket csavarok rögzítik.
    • Fényvisszaverő logó.

SPECIFIKÁCIÓK ÚJ DESIGN





Szenvedéllyel utazunk. Imádunk új helyeket felfedezni, és 
új emberekkel, kultúrákkal találkozni. Kalandorok vagyunk, 
akik szeretnek elveszni a világ hatalmasságában. Imádjuk 
a gyönyörű tájakat és a hangját a folyóknak, ahogyan a 
hegyekről zúdulnak le. Szeretünk csak csendben ülni és 
szemlélni a körülöttünk lévő szépséget, miközben hagyjuk 
a gondolatainkat vándorolni. Imádjuk a friss eső illatát, de 
legjobban az utazás illatait.

A Geosmina a kerékpáros túrázásnak és a környezet 
tiszteletének szenvedélyéből született. Már a legelejétől az 
volt a célunk, hogy olyan termékeket kínáljunk, amelyek 
fenntartható anyagokból, környezetbarát módon készül-
nek, erősek és magas minőségűek, hogy táskáink bizton-
ságban elkísérjenek téged még rengeteg kilométer megté-
tele után is. Sok idő telt el, mióta az első utak emlékeit és 
örömeit átéltük. Ennyi év után is az utazás iránti szenve-
délyünk erősebb, mint valaha, mert a végtelen mehet-
nék-érzés a szívünkben mindig messzi helyekre visz 
minket, hogy az életet maximálisan élvezzük.

Ne várj többet. Tervezd meg a következő utadat és élvezd 
a bikepacking túrádat a Geosminával. Csak rád vár a 
kaland! 

UTAZÓK VAGYUNK
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