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Bikepacking jest formą turystyki rowerowej, która została rozwinięta z potrzeby 
osiągnięcia maksymalnego wzrostu wydajności na długich dystansach, na których 
niezbędny bagaż jest konieczny do samowystarczalności. Oznacza to, przede 
wszystkim mniejszy ciężar, zredukowanie bagażu do minimum i możliwość zabrania 
ze sobą najważniejszych rzeczy. Bikepacking zapewnia przede wszystkim przywilej 
spakowania bagażu, który nie będzie w żaden sposób obciążał Ciebie ani przyjem-
ności z wycieczki. Wszechstronność, szybkość i lepsze wrażenia z jazdy niż w 
przypadku tradycyjnych toreb. Dzięki torbom bikepackingowym stosunek wagi do 
osiągów ulega ogromnej poprawie, ponieważ rowerzysta może osiągać większe 
prędkości i lepszą zwrotność roweru, przy jednoczesnym zmniejszonym obciążeniu. 
Do tych znaczących zalet należy dodać fakt, że do toreb nie są potrzebne żadne 
specjalne bagażniki i że można je przymocować do każdego roweru.

Jedną z największych zalet stosowania toreb bikepackingowych jest dobre rozłoże-
nie ciężaru po różnych punktach roweru (np. w przypadku naszych toreb na ramę do 
7 punktów) co znacząco zmniejsza zużycie sakw. Pozwala to na wydłużenie życia 
naszym produktom. Dzięki tym zabiegom rower zyskuje także na zwrotności i mobil-
ności. Przenoszenie roweru z miejsca do miejsca (np. przez rzekę bądź kupkę skał) 
byłoby bez tych rozwiązań bardziej problematyczne..

Sakwy Geosmina Bikepacking Bags są wyraźnie lepsze od tradycyjnych toreb. Dzięki 
temu, że ciężar bagażu znajduje się blisko środka ciężkości, rowerem można łatwiej 
kierować. Dzięki temu nasze torby rowerowe idealnie nadają się na nieutwardzone i 
trudne ścieżki. Na przykład, na rowerze górskim można pokonać praktycznie każdą 
przeszkodę bez konieczności zsiadania z roweru. Nasze torby bikepackingowe 
oferują wrażenia z jazdy, przy jednoczesnym uczuciu lekkości i braku jakiegokolwiek 
bagażu.

CZYM JEST 
BIKEPACKING??



Większe torby mają pewną przewagę na dłuższych 
trasach, trwających często kilkadziesiąt dni. 
Jednak nasze sakwy bikepackingowe są idealne 
również na krótsze wyprawy, np. długie weekendy 
lub wycieczki, podczas których bagaż może być 
mniejszy ze względu na możliwość jedzenia w 
restauracjach. Krótko mówiąc: u nas zawsze znaj-
dziesz coś dla siebie, niezależnie od wymagań.

ZALETY: Stabilność, aerodynamika, niewielka 
waga, brak wymagań co do roweru. Torby można 
łatwo zdemontować i umyć w dowolnym momen-
cie. Można je złożyć w taki sposób, że zajmują 
bardzo mało miejsca w szafie, np. w sezonie 
zimowym. Torby bikepackingowe można przymo-
cować do każdego roweru. Dodatkowo umożliwiają 
idealne rozłożenie ciężaru na kilka punktów.



Służą one najczęściej do przechowywania śpiworów, mat i namiotów. Ze względu na ich stabilność, prawie 
nie zauważysz, że torba jest przymocowana do kierownicy roweru gravelowego, szosowego lub górskiego.

Torby na ramę są mocowane do wewnętrznej strony trójkąta ramy i są zwykle używane do prze-
chowywania przedmiotów które mają większą wagę, takie jak baterie, dodatkowe aparaty fotograficz-
ne, pompki, odzież ochronna, wiatroszczelna itp. Torby na ramę są dostępne w różnych rozmiarach, 
które należy dobierać w zależności od wielkości roweru i bagażu, który zamierzasz przewozić.

Te torby są zazwyczaj mocowane do górnej rury. Można je jednak zasadniczo przymocować do roweru 
w dowolnym miejscu, np. na główce kierownicy lub na sztycy podsiodłowej. Torby na górną rurę służą do 
przechowywania przedmiotów, które muszą być łatwo dostępne w każdej chwili, takich jak batony ener-
getyczne, narzędzia, aparaty fotograficzne, baterie, telefony komórkowe lub klucze.

Dzięki dużej, obszernej przestrzeni bagażowej, torby pod siodło doskonale nadają się do 
przechowywania ubrań, ręczników, butów, kurtek i śpiworów. Mocuje się je zarówno do sztycy, jak i do 
siodełka. Umożliwiają one przeniesienie większości ciężaru w łatwo dostępne miejsce na rowerze bez 
ograniczania prowadzenia i kierowania rowerem. Torby pod siodełko powinny znaleźć się w 
podstawowym wyposażeniu każdego rowerzysty bikepacker'a

Na ogół są one mocowane do widelca, ale można je również przymocować poprzez przykręcenie do 
ramy, gdzie zazwyczaj trzymamy butelki z piciem. Torby cargo są z reguły używane do przechowywania 
żywności, napojów i przyborów kuchennych.

RODZAJE 
TOREB

HANDLEBAR BAGS

TOP TUBE BAGS

FRAME BAGS

SADDLEBAGS

CARGO BAGS



Geosmina to hiszpański producent toreb bikepackingowych i akcesoriów rowe-
rowych. Oferujemy szeroką gamę toreb na rower, w tym torby na kierownicę, 
torby na ramę, torby podsiodłowe i torby na widelec. Nasze sakwy wykonane są 
z wytrzymałego i lekkiego nylonu oraz są sprzedawane w różnych rozmiarach 
co sprawia, każdy znajdzie coś dla siebie. Nasze produkty zaliczają się do 
segmentu średniej oraz wysokiej klasy i przekonują doskonałym stosunkiem 
ceny do jakości. Wszystkie materiały, które są używane w procesie produkcji 
toreb, zostały wybrane w oparciu o ich przyjazność dla środowiska i możliwość 
recyklingu.

Wszystkie nasze torby zostały przetestowane w ekstremalnych warunkach i 
wykazały się wysoką jakością oraz stabilnością. Między innymi, z powodzeniem 
przetrwały pasmo górskie Andów w Chile i Argentynie, przemierzyły pustynie w 
Azji (Pamir Highway) i sprawdziły się w trudnych warunkach pogodowych na 
Islandii i w Iranie. Wszystkie nasze torby są wodoodporne i chronią przed 
kurzem, z wyjątkiem toreb na ramę. Obecnie pracujemy nad tymi sakwami, aby 
były całkowicie wodoodporne i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli je 
zaoferować. Nasze torby Geosmina Bikepacking Bags, które są obecnie na 
rynku, są sprzedawane w 25 krajach, gdzie cieszą się popularnością wśród 
entuzjastów rowerów wszystkich rodzajów..

W niektórych krajach, gdzie nie ma jeszcze tak wyraźnej kultury rowerowej, 
społeczność bikepackingowa stale zyskuje nowych członków. Sukces ten 
wynika również z rosnącej liczby rowerzystów jeżdżących na rowerach 
szutrowych, którzy często wybierają torby bikepackingowe ze względu na ich 
wszechstronność i łatwość użycia na drogach utwardzonych. Ponadto, torby 
bikepackingowe są również często używane przez użytkowników rowerów górs-
kich i rowerów typu fatbike.

GEOSMINA



Koncepcja toreb do bikepackingu jest atrakcyjna dla 
wielu rowerzystów, których rowery nie są specjalnie 
zaprojektowane do długich wycieczek z dużym bagażem 
a którzy chcą cieszyć się długimi wycieczkami rowe-
rowymi bez przeszkód.

Ta koncepcja pozwala na przewożenie wszystkich niez-
będnych przyborów i zapasów, przy jednoczesnej 
większej wygodzie podróżowania i bez konieczności 
kupowania specjalnego roweru z bagażnikiem.



GEOSMINA BIKEPACKING 
LINIA PRODUKTÓW 



Nasza torba na kierownicę wykonana jest z nylonu 210D i posiada zgrzewane 
szwy. Nylon 210D jest całkowicie wodoodporny i dodatkowo pokryty hydrofo-
bowym PU (poliuretanem), co znacznie skraca czas schnięcia torby. Dodatkowo 
wewnątrz niej znajduje się warstwa TPU (termoplastycznego poliuretanu), 
która wraz z termozgrzewalnymi szwami sprawia, że torba jest całkowicie 
wodoodporna. Świadomie zdecydowaliśmy się na zastosowanie w tej torbie 
zamknięcia rolowanego, które okazało się najprostszym mechanizmem 
zamykającym, a jednocześnie gwarantującym wodoszczelność torby.

Torba mocowana jest do kierownicy za pomocą rzepów. Zamknięcia są wzmoc-
nione Hypalonem, aby zapewnić dobry chwyt i jednocześnie chronić kierownicę 
przed wszelkimi otarciami. Torba na kierownicę może być również przymo-
cowana za pomocą paska do ramy roweru lub do główki kierownicy, aby ogra-
niczyć kołysanie się torby. Tylna płyta, która służy jako wzmocnienie, wykonana 
jest z Nylonu 600D i chroni kable hamulcowe oraz torbę przed przetarciem. 
Sakwa ta posiada dodatkowe paski, które mogą być użyte np. w przypadku 
obciążenia kierownicy dodatkowym bagażem. Loga Geosmina umieszczone z 
przodu, służą jako elementy odblaskowe, dzięki czemu rowerzysta jest zawsze 
widoczny.

Pojemność: 10 Litry.
Waga: 290 gr.
Maksymalne zalecane obciążenie: 4 Kg.

HANDLEBAR BAG

Torba na górną rurę wykonana jest z Nylonu 210D i posiada zgrzewane szwy. Nylon 
210D jest całkowicie wodoodporny i dodatkowo pokryty hydrofobowym PU (poliure-
tanem), co znacznie skraca czas schnięcia worka. Dodatkowo wewnątrz torby znaj-
duje się warstwa TPU (poliuretanu termoplastycznego), która wraz ze zgrzewanymi 
szwami sprawia, że torba jest całkowicie wodoodporna tak samo jak użyte zinte-
growane zamki błyskawiczne firmy YKK. Wewnątrz torby znajduje się twarda klatka, 
która zapewnia stabilność i ochronę. Żółte, neonowe wnętrze torby pomaga w szyb-
kim odnalezieniu przedmiotów. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca w torbie, hardcase 
można łatwo wyjąć. Torba na górną rurę jest dostępna w dwóch rozmiarach: Small 
(pojemność 0,6 litra) i Large (pojemność 1 litra).

Do przymocowania torby do ramy służą 3 rzepy (wzmocnione Hypalonem). Mogą 
być one dowolnie mocowane lub zdejmowane. Ponieważ do worka dołączone są 2 
zestawy rzepów o różnych długościach, torba na górną rurę może być mocowana do 
ram z cienkimi rurami wykonanymi ze stali lub tytanu, jak również do szerokich rur 
wykonanych z aluminium lub karbonu. Logo Geosmina, które jest umieszczone z 
przodu, służy jako odblaski, dzięki którym rowerzysta jest zawsze widoczny.

Pojemność: 0.6 y 1 Litry.
Waga: 150 gr. Small y 160 gr. Large

TOP TUBE BAG

HANDLEBAR BAG TOP TUBE BAG



Wykonana jest z Nylonu 210D, który jest całkowicie wodoodporny. Dodatkowo 
pokryta jest hydrofobowym PU (poliuretanem), co znacznie skraca czas schnięcia 
torby. Torba na ramie posiada podwójną komorę z zamkiem błyskawicznym YKK z 
boku. Jedna z komór posiada dużą przestrzeń do przechowywania i jest dodatkowo 
podzielona na podkomory. Druga, mniejsza komora ma wszytą siatkę do prze-
chowywania przedmiotów. Torba na ramę jest jedynym produktem w naszej ofercie,
który pomimo swoich właściwości hydrofobowych nie jest całkowicie wodoodporny. 
Mimo że torba może chronić swoją zawartość przed deszczem przez ponad godzinę, 
to jednak nie powinna być całkowicie zanurzona w wodzie, ponieważ wilgoć może 
przedostać się przez szwy. Dlatego zalecamy, aby przedmioty, które mogą zostać 
łatwo uszkodzone przez wodę, były dodatkowo chronione za pomocą worków 
wodoszczelnych.

Torba na ramę jest dostępna w trzech różnych rozmiarach i dlatego można ją przy-
mocować do większości ram rowerowych: Rozmiar Small: 2,5 litra. Rozmiar średni: 
3,5 litra. Rozmiar Large: 5.5 litra. Torba mocowana jest do ramy w 7 punktach, za 
pomocą pasków z rzepami. Paski są odpinane i wymienne. Ponadto są one wzmoc-
nione Hypalonem i mają 2 różne długości, co pozwala na dopasowanie ich do każdej 
ramy. Loga Geosmina umieszczone z przodu, służą jako elementy odblaskowe, dzięki 
czemu rowerzysta jest zawsze widoczny.

Pojemność: 2.5, 3.5 y 5.5 Litry.
Waga: Small 125 gr. Medium 140 gr. Large 160 gr. 

FRAME BAGS
Torba podsiodłowa wykonana jest z Nylonu 210D i posiada zgrzewane szwy. 
Nylon 210D jest całkowicie wodoodporny i dodatkowo pokryty hydrofobową 
warstwą PU (poliuretanu), co znacznie skraca czas schnięcia pokrowca. Aby 
zapewnić absolutną wodoodporność, wnętrze torby składa się z żółtego Rips-
topu, który zapewnia również kontrast niezbędny do odnalezienia cennych 
przedmiotów, nawet jeśli są dobrze schowane. Torba jest mocowana do roweru 
za pomocą dwóch pasków na rzepy, z których jeden jest mocowany do sztycy 
podsiodłowej. Dwa dodatkowe paski są mocowane do siodełka. Aby bezpiecznie 
przymocować torbę do sztycy podsiodłowej, paski z rzepami są wyposażone w 
klamry i zapięcia firmy YKK.

Świadomie zdecydowaliśmy się na zastosowanie w tej torbie zamknięcia 
rolowanego, które okazało się najprostszym mechanizmem zamykającym, a 
jednocześnie gwarantuje wodoszczelność torby. Posiada odblaskowe, elas-
tyczne sznurki do mocowania przedmiotów na zewnątrz torby. Torba podsio-
dłowa posiada również wszyte wzmocnienia z Hypalonu. Do wzmocnień można 
przymocować światła tylne, aby zapewnić bezpieczeństwo rowerzysty. Dolna 
część torby jest gumowana, dzięki czemu skutecznie chroni ją przed rozprys-
kującą się wodą. Aby chronić sakwę przed zużyciem w miejscu styku z sztycą 
podsiodłową i zagwarantować dobry chwyt, przód torby jest wzmocniony plan-
deką. Torba podsiodłowa jest dostępna w dwóch rozmiarach: Small (o pojem-
ności 10 litrów) i Large (o pojemności 15 litrów). Loga Geosmina, które są 
umieszczone z przodu, służą jako elementy odblaskowe, dzięki czemu rower-
zysta jest zawsze widoczny.

SEAT BAGS

Pojemność: 10 y 15 Litry.
Waga: 470 gr.  Small y 520 gr. Large.
Maksymalne zalecane obciążenie: 5 Kg.

FRAME BAG

SEAT BAG



FORK BAGS

Torba na widelec składa się z dwóch części: torby i tzw. klatki. Nylon 210D jest całkowicie 
wodoodporny i dodatkowo pokryty hydrofobowym PU (poliuretanem), co znacznie skraca 
czas schnięcia torby. Dodatkowo wewnątrz torby znajduje się warstwa TPU (termoplastycz-
ny poliuretan), który wraz z termozgrzewalnymi szwami sprawia, że torba jest całkowicie 
wodoodporna. Spód torby został pokryty podwójną warstwą Nylonu 840D, który jest wytrzy-
mały i zapobiega otarciom od twardych przedmiotów. Sakwę można bezpiecznie zamknąć 
za pomocą rolowanego zamknięcia. 

Torba na widelce posiada zintegrowaną klatkę, która może być używana jako bagażnik do 
samego worka lub oddzielnie do mocowania takich przyborów jak butelki z wodą, śpiwory lub 
maty do spania. Do przymocowania przedmiotów do klatki można użyć dołączonych pasków. 
Klatkę można również przymocować do widelca lub do gwintu uchwytu na butelki na ramie 
roweru. Opcjonalnie do mocowania można użyć dołączonych do zestawu metalowych 
opasek zaciskowych. Torba na widelec jest najbardziej uniwersalnym elementem naszej linii 
produktów. Praktycznie nie ma ograniczeń co do jej możliwych zastosowań. Loga Geosmina, 
które są umieszczone z przodu, służą jako elementy odblaskowe, dzięki czemu rowerzysta 
jest zawsze widoczny.

Pojemność: 4 Litry.
Waga: 310 gr. wraz z uchwytem.
Maksymalne zalecane obciążenie: 3 Kg.

Torba na narzędzia siodłowe wykonana jest z Nylonu 210D i posiada 
zgrzewane szwy. Nylon 210D jest całkowicie wodoodporny i dodatkowo 
pokryty hydrofobowym PU (poliuretanem), co znacznie skraca czas 
schnięcia torby. Dodatkowo wewnątrz znajduje się warstwa TPU (termo-
plastyczny poliuretan), który wraz z zgrzewanymi szwami, czyni torbę 
całkowicie wodoodporną. Sakwa ta posiada mocną wewnętrzną 
obudowę i rolowane zamknięcie. Mocuje się ją do siodła za pomocą 
pasków z rzepami. Logo Geosmina, które znajduje się z przodu, służy 
jako odblaski, dzięki którym rowerzysta jest zawsze widoczny.

Pojemność: 0,6 Litry.
Waga: 90 gr. 

SADDLE TOOL BAG

SADDLE TOOL BAG FORK BAG



W oparciu o opinie naszych testerów produktów, ambasadorów marki i klientów przedstawiamy 
wybór sugerowanych produktów, które zależą od wagi ładunku i czasu trwania podróży. Dzięki tym 
instrukcjom, dowiesz się jaki produkt jest najlepszy dla ciebie i dlaczego.

Wycieczka jednodniowa:

Na krótkich trasach najlepiej jest schować cały bagaż w torbie podsiodłowej. W tym przypadku 
wersja SMALL o pojemności 10 litrów jest bardziej niż wystarczająca. Torba podsiodłowa pomieści 
kilka sztuk odzieży, zapasowy aparat fotograficzny czy jedzenie. Sakwa ta jest bardzo łatwa w 
obsłudze i dostępna bardzo szybko, w każdej chwili. Dzięki praktycznemu rolowanemu zamknięciu, 
można ją zmniejszyć do rozmiarów odpowiadających zawartości. Ponadto, bardzo łatwo jest przy-
mocować ją do roweru. Ponieważ torba jest przymocowana do tylnej części siodełka, można 
odnieść wrażenie, że w ogóle nie ma się ze sobą bagażu.
 

Wycieczka na dwa/trzy dni:

Na wyprawy bikepackingowe, które trwają dłużej niż jeden dzień, polecamy DUŻĄ torbę podsiodłową 
o pojemności 15 litrów, w której jest wystarczająco dużo miejsca na ubrania, śpiwory, schronienia 
biwakowe i inne ważne przedmioty. Torba podsiodłowa może być również połączona z sakwą na 
kierownicę, w której można np. schować namiot. Można również rozdzielić między te dwie torby 
potrzebną żywność.

Jeśli chcesz mieć szybki dostęp do najważniejszych przedmiotów podczas jazdy, mała torba na 
górną rurę jest idealnym rozwiązaniem. Możesz ją wykorzystać na przykład do schowania batonów 
energetycznych, telefonu lub okularów przeciwsłonecznych.

KONFIGURACJE WEDŁUG ZAŁADUNKU 
I CZASU TRWANIA PODRÓŻY



Wycieczka na siedem do dziesięciu dni:

Oprócz zwykłego, prostego bagażu, mata biwakowa, śpiwór i sprzęt do gotowania 
(kuchenka gazowa, rondel, patelnia i sztućce) są oczywiście również niezbędne do 
długiej podróży.

Do tego typu wycieczek idealnie nadaje się duża torba podsiodłowa, torba na kierow-
nicę, torba na górną rurę oraz torba na ramę, której rozmiar zależy od wielkości 
roweru.

Idealnie byłoby wyposażyć się w kilka pasków do mocowania dodatkowego, lekkiego 
bagażu który nie mieści się już w torbach bikepackingowych. Niektóre przedmioty, 
które zajmują dużo miejsca w torbie mogą być często przymocowane do zewnętrznej 
części sakwy za pomocą pasków lub elastycznych sznurków, które znajdują się w kilku 
pozycjach z naszej oferty.

Wycieczka na więcej niż 10 dni lub krajowe / kontynentalne wycieczki rowerowe:

Na długie trasy, idealnym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą całej linii Geosmina 
Bikepacking Bags i wybrać największy dostępny rozmiar toreb. Zaleca się również 
zabranie ze sobą sakwy z klatką bagażową. Zapewnia ona miejsce na przechowywanie 
przedmiotów kuchennych, co pozostawia wystarczająco dużo miejsca na inne rzeczy 
w pozostałych torbach. Kompletny zestaw sakw bikepackingowych pozwala na zabra-
nie ze sobą prawie 40 litrów bagażu. Ponadto, używając pasków można przewieźć 
nawet nieco więcej. Nasze torby bikepackingowe zapewnią Ci idealny rozkład ciężaru 
na długie podróże.



Bikepacking to bardzo interesująca, wszechstronna, prosta i niedroga koncepcja, która pozwala odkrywać nowe 
horyzonty i przeżywać ekscytujące przygody. Życzymy Ci, abyś czerpał(a) jak największą przyjemność ze swoich 

wycieczek rowerowych i dlatego przypominamy o paru zasadach:

1. Planuj swoje podróże w sposób odpowiedzialny i z wyprzedzeniem.
2. Mądrze wybieraj swój bagaż.

3. Zabierz ze sobą narzędzia, aby poradzić sobie z awariami.
4. Upewnij się, że masz przy sobie apteczkę pierwszej pomocy, aby zadbać o siebie i innych w razie wypadku.

5. Biwakuj tylko w określonych strefach i zapytaj wcześniej jeśli chcesz to robić na terenie prywatnym.
6. Wyrzucaj śmieci do przeznaczonych do tego celu pojemników i pozostaw pole namiotowe w czystości.

7. Pozostaw swój kemping w takim stanie, w jakim go zastałeś.
8. Zachowaj ostrożność przy rozpalaniu ognia i przestrzegaj zakazów.

9. Używaj tylko przetestowanych kuchenek gazowych i nigdy nie zostawiaj ich bez nadzoru.
10. Szanuj lokalną florę i faunę oraz nie płosz żadnych zwierząt.

11. Bądź realistą co do swojej wytrzymałości i dostosuj swoje cele do indywidualnych możliwości. 

Przygoda czeka na Ciebie.
Szczęśliwej podróży!

EKSCYTUJĄCE PRZYGODY 
BEZ PRZESZKÓD
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