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Байк пакинг е форма на велосипеден туризъм или велосипеден приключенски 
туризъм, който се появява от необходимостта да бъде постигнато максимално 
увеличение на производителността за дълги разстояния, на които багажът е 
необходим. Това означава, преди всичко да се носи по-малко товар, да се 
намали багажа до минимум и да може да вземете най-важните неща със себе 
си, като в същото време постигате повече гъвкавост, скорост и по-добро 
изживяване при каране в сравнение с конвенционалните чанти. С чанти за байк 
пакинг, съотношението между тегло и производителност се подобрява 
значително, тъй като велосипедистът може да постигне по-високи скорости и 
по-добра маневреност,докато носите товар. В допълнение към тези значителни 
предимства факта, че не се изискват специални багажници за чантите и че те 
може да бъде прикрепени към всеки велосипед, без да повреди вашия багаж.

Едно от големите предимства на използването на чанти за  байк пакинг е 
доброто разпределение на теглото. Възможността за интелигентно 
разпределение на теглото на вашия багаж към различни точки по на 
велосипеда (например с нашите чанти с рамка до 7 точки) значително намалява 
износването на чантите. Това позволява по-добра издръжливост.
Благодарение на интелигентното разпределение на теглото върху велосипеда 
(по дължина и ширина), велосипедът значително подобрява своята 
маневреност. Това предотвратява концентрирането на тежестта в една точка, 
което би било неблагоприятно за общата маневреност на велосипеда или при 
носене на велосипеда за преодоляване на препятствия като скали, стволове на 
дървета или реки.

Geosmina явно превъзхождат конвенционалните чанти:
Поддържайки теглото на вашия багаж близо до центъра на тежестта, вашият 
велосипед може да бъде управляван по-лесно. Това прави нашите  чанти за 
велосипеди идеални за пътеки и/или техничени преходи. Например, можете да 
използвате своя планински велосипед, за да преодолеете практически всяко 
препятствие, което е пред вас, без да се налага да слизате от него.

Нашите чанти за велосипеди ви предлагат изживяване, което ви дава 
усещането, че практически не носите багаж.

КАКВО Е БАЙК ПАКИНГ 
НА ВЕЛОСИПЕД?



По-големите чанти имат известно предимство 
при дългите преходи, които продължават 
няколко дни. Въпреки това, нашите чантите са 
идеални и за кратки пътувания, като например
дълги уикенди или пътувания, на които багажът 
може бъде намален, поради възможността за 
хранене в ресторанти. Накратко: Нашите чанти 
за велосипеди са подходящ за 90% от 
велосипедистите със семейство и работа.

Предимства:

Стабилност, аеродинамика, леко тегло. Чантите 
могат лесно да се разглобяват и измиват по 
всяко време. Могат да се сгъват по такъв начин, 
по който заемат много малко място за 
съхранение в килера.  Чанти за велосипеди 
могат да бъдат прикрепени към всеки 
велосипед. Освен това те позволяват идеално 
разпределение на теглото в няколко точки.



ВИДОВЕ 
ПЪТЕКИ

Обикновено се използват за прибиране на спални чували, постелки за спане и палатки. Поради 
тяхната стабилност, вие едва ли ще забележете, че чантата е прикрепена към кормилото на вашия 
велосипед, шосеен или планински.  

ЧАНТИ ЗА KОРМИЛО

Чантите за рамка обикновено са прикрепени към горната тръба. Въпреки това, те могат да бъдат 
привързани към велосипед навсякъде, като например на кормилото или до опората на седалката. 
Чантите за горна тръба се използват за прибиране на предмети, които трябва да са лесно 
достъпни по всяко време, като храна, инструменти, камери, батерии, телефони или ключове.

ЧАНТИ ЗА ГОРНА ТРЪБА

Чантите за рамка са прикрепени към вътрешната страна на триъгълника на рамката и обикновено 
се използват за прибиране на предмети които имат по-голямо тегло, като батерии, резервни 
камери, въздушни помпи, дрехи, консумативи или защита от вятър. Рамковите чанти се предлагат 
в различни размери, които трябва да бъдат избрани в зависимост от размера на вашия велосипед 
и багажа, който смятате да носите.

ЧАНТИ ЗА РАМКА

Благодарение на своето голямо пространство за съхранение, дисагите са идеални за прибиране 
на дрехи, кърпи, обувки, якета и спални чували. Те са прикрепени както към стойката на 
седалката, така и към седлото. Те го правят възможно за да прехвърлите по-голямата част от 
тежестта към точка на велосипеда, която е лесно достъпна, без да ограничава управлението на 
велосипеда. Дисагите трябва да бъдат включени в основното оборудване на всеки байк пакър.

ДИСАГИ

Те се прикрепят към вилката към вилката, но могат да бъдат фиксирани и чрез завинтване към 
рамката, където вие обикновено прикрепете бутилки за пиене. Товарните чанти обикновено се 
използват за съхранение на храна, напитки и кухненски прибори.

КАРГО ЧАНТИ



Geosmina е испански производител на чанти и аксесоари за велосипеди.
Ние предлагаме широка гама от чанти за байк пакинг, включително чанти 
за кормило, рамка чанти, чанти за седалки и чанти за вилки. Нашите чанти 
са изработени от издръжлив и лек найлон а някои се предлагат и в 
различни размери, което ги прави идеални адаптивни към различни видове 
и размери велосипеди. Нашите чанти попадат в категорията на сегмента 
със средно до високо качество благодарение на изключителното 
съотношение цена-качество. Всички материали, които се използват в 
процеса на производство на нашите чанти, са подбрани съобразно 
околната среда и тяхната рециклируемост.

Всички наши чанти са тествани при екстремни условия и са се доказали
с високо качество и голяма стабилност. Освен всичко друго, те успешно
се справиха в планинската верига на Андите в Чили и Аржентина, 
преминаха пустини в Азия (Памир) и е доказано, че издържат на суровите
метеорологичните условия на Исландия и Иран. Всички наши чанти са 
водоустойчиви и предпазват срещу прах, с изключение на чантите за 
рамката. В момента работим върху чанти за рамка, които са напълно 
водоустойчиви и очакваме с нетърпение да ги предложим скоро. Нашите 
чанти Geosminas, които в момента са на пазара, сe продават в 25 страни, 
където набират популярност сред вело ентусиастите.

Благодарение на нарастващия брой велосипедисти дори в държави, които 
нямат застъпена традиция в този спорт, нашите чанти набират все 
по-голяма популарност. Те са подходящи и за практикуващите планинско 
колоездене.

GEOSMINA



Концепцията за велосипедни чанти е привлекателна 
за мнозина велосипедисти, чиито колела не са 
специално предназначени за байк пакинг и които 
искат да се насладят на разходки с велосипед в 
компания или сами, независимо дали говорим за 
пътуване през уикенда или еднодневна обиколка.

Концепцията на байк пакинга с чантите на Geosmina 
ви дава гъвкавост да използвате наличните си 
средства за вело спорт и пътешествие.



GEOSMINA БАЙК ПАКИНГ
ПРОДУКТОВИ 



ЧАНТА ЗА КОРМИЛО ЧАНТА ЗА ГОРНА ТРЪБА
Нашата чанта за кормило е изработена от найлон 210D и има 
термозапечатани шевове. Найлон 210D е напълно водоустойчив и 
допълнително обработен с водоотблъскващ PU (полиуретан), което 
съкращава значително времето за сушене на торбата. Освен това вътре в 
чантата има слой от TPU (термопластичен полиуретан), което, заедно с 
термозапечатаните шевове, прави чантата напълно водоустойчива. 
Съзнателно решихме да използваме затваряне с ролка за тази чанта, която 
има доказан като най-простият заключващ механизъм и в същото време 
гарантира водоустойчивостта на чантата.

Чантата се прикрепя към кормилото с велкро закопчалки. Затварянията са
подсилен с Hypalon, за да осигури добър захват и в същото време да 
предпази кормило от всякакво ожулване. Чантата за кормилото може да се 
закачи и с a каишка към рамката на велосипеда, за да намалите люлеенето 
на чантата. Задната плоча, която служи за подсилване, е изработена от 
найлон 600D, и предпазва кабелите, както и торбата от протриване. 
Чантата за кормилото има допълнителни презрамки, които могат да се 
използват, например, ако натоварването на кормилото се увеличава с 
допълнително тегло. Логото на Geosmina които са поставени отпред, 
служат като отразител, така че велосипедистът винаги да е видим.

Вместимост: 10 литра.
Тегло: 290 гр.
Макс. препоръчително натоварване: 4 кг.

ЧАНТА ЗА КОРМИЛО 

Чантата за горна тръба е изработена от найлон 210D и има термозапечатани 
шевове. Найлон 210D е напълно водоустойчив и допълнително обработен с 
водоотблъскващ PU (полиуретан), което съкращава значително времето за 
сушене на чантата. Освен това вътре в чантата има слой от TPU 
(термопластичен полиуретан), който заедно с термозапечатаните шевове, 
прави чантата напълно водоустойчива. Интегрираните ципове от YKK са 
водоотблъскващи. Вътре в чантата има твърд калъф, който осигурява 
стабилност и защита. Жълтата неонова вътрешност на чантата помага за 
бързото намиране на предмети. Ако имате нужда от повече място в чантата, 
твърдият калъф може лесно да се отстрани.

Чантата за горна тръба се предлага в два размера: малък (вместимост 0,6 
литра) и голям (вместимост 1 литър). За закрепване на чантата към рамката са 
необходими 3 велкро закопчалки (подсилени с Hypalon). използван. Те могат да 
бъдат прикрепени или премахнати по желание. 2 комплекта велкро закопчалки 
с различни дължини се доставят с чантата, към която може да се прикрепи към 
горната тръба, рамки с тънки тръби от стомана или титан, както и до широки 
тръби от алуминий или карбон. Логотата на Geosmina, които са поставени 
отпред, служат като рефлектори, така че велосипедистът винаги да се вижда.

Вместимост: 0,6 и 1 литра
Тегло: Малък размер: 150 гр. и голям размер: 160гр.

ЧАНТА ЗА ГОРНА ТРЪБА



ЧАНТИ ЗА РАМКА

ЧАНТИ ЗА СЕДАЛКИ

ЧАНТИ ЗА РАМКА
ЧАНТИ ЗА СЕДАЛКИ

Изработен е от найлон 210D, който е напълно водоустойчив. Освен това има и
водоотблъскващ PU (полиуретан), което съкращава времето за съхнене на 
чантата значително. Чантата с рамка има двойно отделение с YKK цип на 
страна. Едно от отделенията има голямо място за съхранение и е допълнително 
разделено на под-отделения. Другото по-малко отделение е с пришити мрежи 
за съхранение артикули. Рамковата чанта е единственият артикул в нашата 
продуктова линия, който, въпреки водоотблъскващите си свойства, не е 
напълно водоустойчив. Въпреки това чантата може да го защити съдържание 
от дъжд за повече от час без проблем. Въпреки това чантата не трябва да се 
потапя напълно във вода, тъй като през него може да проникне влага шевове. 
Ето защо препоръчваме предмети, които могат лесно да се повредят от вода,
да бъдат допълнително защитени от вода с водоустойчиви торби.

Чантата с рамка се предлага в три различни размера и следователно може да 
бъде прикрепена към нея повечето велосипедни рамки: Малък размер: 2,5 
литра. Размер Среден: 3,5 литра. Голям размер: 5.5 литри. Чантата се прикрепя 
към рамката на 7 точки, чрез велкро ленти. Презрамките са подвижни и 
сменяеми. Също така, те са подсилени с Hypalon и имат 2 различни дължини, 
което им позволява да паснат на всяка рамка. Логaтa на Geosmina  служат като 
рефлектори, така че велосипедистът да е винаги видим.

Вместимост: 2,5, 3,5 и 5,5 литра.
Тегло: Малък 125гр. Средно 140гр. Голям 160

Чантата за седалка е изработена от найлон 210D и има термозапечатани 
шевове. Найлон 210D е напълно водоустойчив и допълнително обработен 
с водоотблъскващ PU (полиретан), което съкращава значително времето 
за съхнене на торбата. Уверявам абсолютна водоустойчивост, 
вътрешността на чантата се състои от жълт Ripstop чанта, която също 
предлага необходимия контраст, за да намерите вашите ценности, дори 
ако те се прибират на дъното на чантата. Чантата се прикрепя към 
велосипеда с помощта на две велкро ленти, едната от които е прикрепена 
към стойката на седалката. Двa допълнителни ремъка са прикрепени към 
седлото. За да закрепите сигурно чантата към стойката на седалката,
велкро лентите са снабдени с катарами и закопчалки от YKK.

Съзнателно решихме да използваме затваряне на ролка за тази чанта, 
което се оказа най-простият заключващ механизъм и в същото време 
гарантира на чантата водоустойчивост. Има светлоотразителни, еластични 
връзки за прикрепване на елементи  извън чантата. Чантата за седалката 
също има пришити подсилвания от Hypalon. Задните светлини могат да 
бъдат прикрепени към чантаТА, за да се гарантира безопасността на 
колоездача. Долната част на чантата е гумирана и по този начин ефективно 
я предпазва от пръскане на вода. За да предпази чантата от износване в 
точката на контакт с седалката и за да се гарантира добър захват, 
предната част на чантата е подсилена с брезент. Чантата за седалка се 
предлага в два размера: Малък (с капацитет от 10 литра) и Голям (с 
вместимост 15 литра). Логотата на Geosmina, които са поставени отпред, 
служат като рефлектори, така че велосипедистът да е винаги видим.

Вместимост: 10 и 15 литра.
Тегло: Малък 470гр. и Голям 520гр.
Макс. препоръчително натоварване: 4 кг.



ЧАНТА ЗА ВИЛКАЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТ СЕДЛО

ЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТ СЕДЛО ЧАНТА ЗА ВИЛКА
Чантата за вилка се състои от две части: чанта и така наречената клетка. Найлон 210D 
е напълно водоустойчив и допълнително обработен с водоотблъскващ PU 
(полиуретан), който скъсява времето за сушене на торбата значително. Освен това 
вътре в чантата има слой TPU (термопластичен полиуретан), който заедно с 
термозапечатаните шевове прави чантата напълно водоустойчива. Дъното на чантата е 
с двоен слой найлон 840D, който е издръжлив и предотвратява протриване от твърди 
предмети. Чантата може да се затвори стабилно с ролка и е с вместимост 4 литра.

Чантата за вилка има интегрирана клетка, изработена от композит, която може да се 
използва като багажник за самата чанта или отделно за закрепване на прибори като 
бутилки с вода, спални чували или постелки за спане. Доставените ремъци могат да се 
използват за закрепване на предметите към чантата. Чантата може също да се 
прикрепи към вилката или към резбата за бутилка върху рамката на велосипеда. По 
желание за закрепване могат да се използват предоставените 12 мм метални скоби за 
маркучи. Те имат защитна пяна и позволяват на чантата да бъде прикрепена към 
практически всяка вилка, със или без окачване. Чантата за вилка е най-универсалният 
артикул от нашата продуктова линия. Там практически няма ограничения за 
възможните му приложения. Логотата на Geosmina, които са поставени на отпред, 
служат като отразители, така че велосипедистът винаги да се вижда.

Вместимост: 4 литра.
Тегло: 310 гр. (с клетка).
Макс. препоръчително натоварване: 3 кг.

Седалката за инструменти е изработена от найлон 210D и има 
термозапечатани шевове. Найлон 210D е напълно водоустойчив и 
допълнително обработен с водоотблъскващ PU (полиуретан), който 
съкращава времето за съхнене на чантата значително. Освен това 
вътре в чантата има слой от TPU (термопластичен полиуретан), 
който заедно с термозапечатаните шевове, прави чантата напълно 
водоустойчива. Нашата чанта с инструменти за седло има
здрав вътрешен калъф и се затваря на ролка. Закрепва се към 
седлото с Велкро ленти. Логотата на Geosmina, които са поставени 
отпред, служат като рефлектори, така че велосипедистът винаги да 
се вижда.

Вместимост: 0,6 литра.
Тегло: 90 гр.



Въз основа на обратната връзка от нашите изпитатели на продукти, нашите атлети, нашите 
клиенти и разбира се, въз основа на опита на нашите продуктови дизайнери, ние представяме 
селекция от опции за конфигурация, които зависят от теглото на товара и от 
продължителността на пътуването. Ако следвате тези прости инструкции, можете да 
комбинирате чантите по такъв начин, че да можете да оптимизирате вашите разходи и
времето, прекарано в закрепване на чантите и разпределението на теглото.

Основна конфигурация за еднодневни пътувания:

За кратки пътувания е най-добре да приберете целия си багаж в чанта за седалка. В този 
случай МАЛКАТА версия с капацитет от 10 литра е повече от достатъчна. Чантата за 
седалката осигурява достатъчно място за няколко предмета от дрехи, резервна камера, 
мулти-инструмент, храна и дори допълнителни лични вещи.

Чантата за седалка е супер лесна за боравене и е достъпна много бързо, по всяко време. 
Благодарение на нейното практично затваряне на ролка, може да се намали до размера на 
съответното му съдържание. Освен това е много лесно да се прикрепи чантата към 
велосипеда. Тъй като чантата е прикрепена към задната част на седлото, почти не се усеща, 
че носиш багаж със себе си.

Конфигурация за пътувания през уикенда от два до три дни:

За пътувания с велосипед, които продължават повече от един ден (например обиколки с 
нощувка или уикенд), препоръчваме ГОЛЯМА чанта за седалка с вместимост 15 литра, в 
която има достатъчно място за дрехи, спални чували, навеси за бивак и други важни вещи.
Също така, чантата за седалката може да се комбинира с чанта за кормило, която може 
например да се използва за прибиране на палатка. Можете също да разпределите трайна 
храна между двете торби. Ако искате да получите достъп до най-много важни елементи 
бързо, докато карате, малката горна чанта е идеална. Например, можете да я използвате за
прибиране на енергийни блокчета, телефон или слънцезащитни очила.

КОНФИГУРАЦИИ СПОРЕД
товар и продължителност 
на пътуването



Конфигурация за пътувания от една седмица до десет дни:

В допълнение към обичайния, обикновен багаж, постелка за къмпинг, спален 
чувал и  оборудване за готвене (газова печка, тенджера, тиган и прибори), 
разбира се, също са необходими за  дълго пътешествие.

За този тип пътешествие е идеално да използвате Голямата чанта за седалка, 
чанта за кормило, горна за горна тръба ГОЛЯМА и чанта за рамка, чийто размер 
зависи от вашия велосипед.

В идеалния случай трябва да се оборудвате с няколко ремъка, за да прикрепите 
допълнителен, лек багаж който вече не се побира в чантите за велосипеди. 
Някои елементи, които заемат много място в чантата, често може да бъдат 
прикрепени към външната страна на чантите с ремъци или с ластик шнурове, 
които са включени в няколко артикула от нашата линия.

Конфигурация за пътувания за повече от десет дни или 
национални/континентални велосипедни обиколки:

За дълги национални или континентални маршрути е идеално да се възползвате 
от цялата гама продукти на Geosmina. Изберете най-големия наличен размер на 
чантата за всички артикули.  Също така е препоръчително да вземете чантата с 
товарната клетка със себе си. Осигурява достатъчно място, за да приберете 
кухненските си принадлежности, което оставя достатъчно място за други неща в 
останалите чанти. Пълен комплект от чанти за велосипеди ви позволява да 
вземете почти 40 литра багаж със себе си. Също така, при използване на ремъци 
може да се транспортира малко повече багаж. Нашите чанти за багаж ви 
осигуряват идеално разпределение на теглото за дълги пътувания.



Байк пакинга е много интересна, гъвкава, проста и евтина концепция, която ви позволява да откривате нови 
забележителности и изживейте вълнуващи приключения. Пожелаваме ви да се насладите на вашите екскурзии с 

велосипеди, но трябва да спазвате някои основни правила, за да си осигурите приятно преживяване:

1. Планирайте пътуванията си отговорно и предварително.
2. Изберете своя багаж разумно.

3. Вземете със себе си инструменти за справяне с повреди.
4. Уверете се, че носите комплект за първа помощ, за да се погрижите за себе си и другите в случай на злополука.

5. Къмпингувайте само в определени зони и попитайте предварително преди да лагерувате в частен имот.
6. Хвърлете боклука си в предвидените кошчета и оставете къмпинга си чист.

7. Оставете къмпинга си такъв, какъвто сте го намерили.
8. Бъдете внимателни при запалване на огън и спазвайте забраните.

9. Използвайте само сертифицирани газови печки и никога не ги оставяйте без надзор.
10. Уважавайте местната флора и фауна и не безпокойте никакви животни.

11. Бъдете реалисти с издръжливостта си и адаптирайте целите си към вашите индивидуални възможности.

Приключението ви очаква!
Безопасно пътуване! 

ВЪЛНУВАЩО И УВАЖИТЕЛНО
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ
НЕУСПЕХИ
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