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Geosmina е нещо повече от марка. Geosmina е 
начин на живот. Geosmina е пътешествие на 

сетивата, да, наистина! Миризмата на влажна 
земя след дъжд, усещане за горещото лятно 

слънце върху кожата ви. Вашите
изгарящи бели дробове след брутално 

изкачване. 
Обичаме начина, по който се чувстваш навън, 

защото навън се случва истинският живот. 
Отвън е, където изпитваме истински емоции. 

Навън е мястото, където ние се чувстваме 
свободни и изпълнени.

За да можете вие и вашият велосипед да се 
впуснете в следващото приключение, ние сме 
създали перфектен продукт за Вас! Продукт, 

който сега е подобрен и отговаря на всички
ваши нужди. Продукт, който е полезен, 

устойчив, и е проектиран да направи карането 
на велосипеда ви по-удобно и по-безопасно. 

Продукт за всички, които като нас,
усещат как пътуването ни изпълва с живот. 
Продукт за всички тези, които виждат нови 

хоризонти пред очите си и за тези, които могат 
да чуят копнежния шепот на пътеки. По време 

на пътуването си винаги не забравяйте да се 
отнасяте към природата с грижа и уважение. 

Ако приемете това на сърце, ще видите, че 
местните се отнасят с вас с уважение, не само 

защото ги почитате природата, а защото 
показвате, че знаете как да се наслаждавате на 

природата.

ВИЗИЯ



Ние разработихме нашата нова гама чанти по такъв начин, че не само
най-приключенските и креативни пътешественици на велосипед да имат 
най-доброто възможно изживяване, но също така и така и тези, които 
започват своето приключение сега.
Подобрихме нашите чанти, без да ги променяме нашата визия за 
предоставяне на продукт, който е направен от устойчиви и екологични
материали. Нашите чанти ви позволяват да постигнете целите си и в 
същото времеви предоставят възможността да се насладите 
максимално на вашето пътуване.

ТЕХЛОНОГИЯ

Лекотата, устойчивостта на разкъсване и устойчивостта на абразия 
са само някои от тях причините, поради които решихме да 
използваме найлон 210D. Материалът също впечатлява с бързото 
време за съхнене, изключителна устойчивост при високи 
температури и съпрутивление срещу мухъл. В допълнение, найлон 
210D може да издържи на разтягане и огъване. Всички наши чанти 
Geosmina са изработени от този материал.

Найлон 210D с пирамидална структура

Водоустойчивите ципове поддържат чантата ви напълно суха. 
Например, те са незаменими в нашите чанти за горната тръба на 
рамката, защото са директно повлияни от дъжда. 
Всички наши ципове имат плъзгач, за да могат лесно да се отварят и 
затварят, дори със зимни ръкавици. Geosmina-чанти: ГОЛЯМА ЧАНТА  
ЗА ГОРНА ТРЪБА и МАЛКА ЧАНТА ЗА ГОРНА ТРЪБА.

Водоустойчиви ципове

Нашите YKK пластмасови крепежни елементи с Y-образна форма са 
също толкова здрави, колкото и леки. Всеки YKK цип може да 
издържи тегло до 40 кг. Гъвкавите раздели са проектирани по такъв 
начин, че да не могат да се счупят дори когато са усукани. 
Благодарение на заоблените си ъгли, те могат да се отварят и 
затварят с лекота. Свързани Geosmina-чанти: ГОЛЯМА ЧАНТА ЗА 
СЕДАЛКА, МАЛКА ЧАНТА ЗА СЕДАЛКА, ЧАНТА ЗА ДРЪЖКАТА и 
ЧАНТА ЗА КЛЕТКА ЗА КАРГО.

Ципове от YKK:

Съставът на материалите на нашите Geosmina-Bags не съдържа PVC.
Благодарение на този факт и благодарение на специалните 
характеристики на нашата термо пластмаса, нашите чанти могат да 
бъдат рециклирани и използвани повторно. В производството на 
всички чанти на Geosmina, екологичната осведоменост е нашето 
мото.

Екологичен

Напълно водоустойчив и прахоустойчив. Багажът, който превозвате в 
чанти с този символ пристига на местоназначението си напълно сух. 
Geosmina ЧАНТИ: ЧАНТА ЗА СЕДЛО, ГОЛЯМА ЧАНТА ЗА ГОРНА 
ТРЪБА, МАЛКА ЧАНТА ЗА ГОРНА ТРЪБА, ЧАНТА ЗА СЕДАЛКА, 
ГОЛЯМА ЧАНТА ЗА СЕДАЛКА, МАЛКА ЧАНТА ЗА СЕДАЛКА и КАРГО
ЧАНТА ЗА ВИЛКА.

100% водоустойчив

Не е 100% водоустойчив, но много водоустойчив и устойчив на 
пръски за дълъг период от време. Тъй като влагата може да навлезе 
през шевовете и стените в дългосрочен план. Ако транспортирате 
чувствителни към вода предмети в една от нашите чанти с този 
символ, те трябва да бъдат допълнително защитени с водоустойчиви 
чанти, за да се гарантира тяхната безопасност. Geosmina чанти: 
ЧАНТА С ГОЛЯМА РАМКАи ЧАНТА С МАЛКА РАМКА.

Водоотблъскващ



Ламиниран от вътрешната страна с термопластичен полиуретан 
(TPU). TPU прави нашите чанти 100% водоустойчиви. Този материал, 
който се използва и в аерокосмическата индустрия, има високо 
еластично възстановяване и висока устойчивост на внезапни 
температурни промени. Освен това е напълно огнеупорен, 
антибактериален и устойчив на масла и киселини. Geosmina-чанти: 
ЧАНТА ЗА СЕДЛА, ГОЛЯМА ЧАНТА ЗА ГОРНА ТРЪБА, МАЛКА ЧАНТА 
ЗА ГОРНА ТРЪБА и ЧАНТА ЗА КОРМИЛО.

TPU-щит отвътре

Нашият найлон 210D с пирамидална структура е обработен с 
полиуретан (PU). PU е полимер, който отблъсква малки количества 
вода и по този начин забавя проникването на влага. Освен това прави 
материала устойчив на износване, топлоустойчив и студоустойчив. 
Всички наши Geosmina-Bags преминават през този процес.

PU покритие

Логотата и акцентите в отразяващ 3M-Color гарантират, че сте бързи
видимо за другите, когато е тъмно. Безопасността е наш основен 
приоритет. Велосипедистът трябва винаги да бъде ясно видим за 
шофьорите на автомобили, дори при    лошо осветление, особено на 
тъмно. Последното нещо, което искаме за вас по време на вашето 
колоездене, е да тревожи се, защото навън се стъмнява. Ето защо 
всички наши Geosmi na-Bags имат отразяващи 

3M-Цвят

Процесът на термозапечатване, който използва високи честоти за 
свързване различни найлонови плочи, напълно предпазва чантата ви 
от вода и прах. Този процес дава на нашите чанти Geosmina-Bags 
идеална ергономичност и естетика. Свързани Geosmina-чанти: 
ЧАНТА ЗА СЕДРА, ГОЛЯМА ЧАНТА ОТ ТЪБЕТА, МАЛКА ТОП ТЪБНА 
ЧАНТА, ЧАНТА ЗА РЪКОВОДСТВО и ЧАНТА ЗА КАРГО КЛЕТКА.

Термозапечатване



ЧАНТИ 
ЗА СЕДАЛКА
ДЪЛГО ПЪТУВАНЕ И БАЙК ПАКИНГ



Голямата чанта за багаж за велосипеди е изработена от 210D найлон с външна полиуретанова (PU) 
обработка. Отблъсква малките количества вода, забавяне на пропускливостта и повишаване на 
устойчивостта на материала. За да се осигури пълна херметичност, Вътрешността на голяма чанта на 
Geosmina за байк пакинг се състои от жълта чанта Ripstop, която също предлага необходимите 
контраст, за да намерите вашите предмети, въпреки че те са на дъното. 100% водоустойчив. 
Гумирано дъно панел и вложки Hypalon, стратегически разпределени, са детайли, които обозначават 
качеството на тази чанта. Колата на седалката регулирането се извършва с помощта на две подсилени 
велкро® ленти. Подсилени презрамки, които са фиксирани към седло. Перфектна стабилност на 
чантата. Нов панел, произведен в брезент в зоната на контакт със седалката. По-голяма устойчивост 
и по-добро сцепление срещу търкаляне. Geosmina предлага тази чанта в два размера: 10 и 15 литра.

ГОЛЯМА ЧАНТАМАЛКА ЧАНТА

ОБЕМ:                        10 литра  15 литра
РАЗМЕРИ:   64 * 12 * 12 см   71 * 13 * 14 см
ТЕГЛО:    470 гр.   520 гр.
МАКС. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
НАТОВАРВАНЕЕ:   5 кг.   5 кг.
Код:     GEO110118  GEO110218

ЧАНТА ЗА СЕДАЛКА



СПЕЦИФИКАЦИИ

• Водоустойчива 210D пирамидална найлонова външна обвивка с PU покритие.
• Нов панел, произведен в брезент в зоната на контакт със седалката. По-голяма устойчивост и     
  по-добро сцепление срещу търкаляне.
• 100% водоустойчива вътрешна 210D Nylon Ripstop жълта чанта помага за видимостта, когато   
  търсите вашите неща.
• Подсилените странични панели поддържат товара стабилизиран.
• Гумиран долен панел, устойчив на кал и пръски.
• Подсилени странични амортисьори.
• Двойно подсилени велкро ленти за плътно регулиране на торбата на седалката.
• Регулируемо бънджи на горния панел.
• Подсиленият заден панел с Hypalon позволява LED монтаж или помощни ремъци.
• Светлоотразителни лога и детайли.



Вашето малко бронирано отделение с капацитет 0,6 литра. Идеален, за да вземете всички 
необходими неща със себе си на излети, независимо дали в планината, по пътя или в града. 
Произведен от найлон 210D и по същата технология 100% водонепропускливи и 100% 
екологични като нашите  чанти за горна тръба. Нашият инструмент за велосипедно седло чантата 
има твърдо вътрешно шаси, което придава стабилност, форма и защита. Закопчаването   
гарантира пълната водонепропускливост на чантата и ви позволява да носите инструментите си 
безопасно от всякакви условия. В допълнение, светлоотразителната опора Hypalon ви позволява 
да адаптирате задната си светлина, за да се вижда добре. Чантата се регулира с ремъци и 
велкро

ОБЕМ:  0,6 литра
РАЗМЕРИ:  14 * 8,5 * 6 см
ТЕГЛО: 90 гр.
Код: GEO110119

ЧАНТА ЗА СЕДЛА
ШОСЕ, МТБ И ЕЖЕДНЕВНО



• Външен пирамидален найлон 210D водоустойчив с вътрешено TPU покритие . Шевовете са  
  термозапечатани.
• Висока устойчивост на абразия и разкъсване.
• Лесно отваряне с навиващо се затваряне, което гарантира водонепропускливост. 100%    
  водоустойчив.
• Екологичен ЕКО материал.
• Твърдо вътрешно шаси, устойчиво на кал и пръски.
• Гумени капачки.

СПЕЦИФИКАЦИИ



ЧАНТИ ЗА РАМКА
БАЙК ПАКИНГ, ШОСЕ И МТБ



Нов дизайн и нова форма, която улеснява използването на две 
ботилки за вода, както и по-голяма адаптивност към по-голям 
брой от рамки. Голямата чанта за байк пакинг на Geosmina ви 
предлага две напълно различни отделения. Вътре можем да 
намерим разделители, джобове, кука за ключове. 
Вътрешността на чантите е с неонов цвят, което спомага при 
намирането на  нужния елемент от вашата екипировка или 
багаж. Това е единствената чанта Geosmina, която не е 100% 
водоустойчива. Устойчива е на вода и пръски, стига Условията 
да не са екстремни. Отново полиуретанът покритието върши 
своята работа по отблъскване на водата за дълъг период от 
време. Въпреки това, една от характеристиките, които бихме 
искали да подчертаем в този материал е скоростта, с която 
изсъхва,. Връща се към своето първоначално състояние за 
няколко минути. Адаптира се към рамката с велкро презрамки 
и отново можем да го намерим в три различни размера: 5,5, 3,5 
и 2,5 литра.

ЧАНТИ ЗА РАМКА



СПЕЦИФИКАЦИИ

• Водоустойчива 210D пирамидална найлонова външна обвивка с PU покритие.
• 100% водоустойчив вътрешен ограничен TPU.
• Запечатан цип с дръжка: гаранция за непропускливост и лесен за използване дори с ръкавици.
• ЕКО екологични материали. Без PVC и 100% рециклируеми.
• Комплект 2 подсилени велкро ленти. Може да се адаптира за различни размери на тръбите.
• Подвижна 210D Ripstop Найлонова вътрешна клетка с водоустойчиво PU покритие и жълто
  контраст.

М
А

ЛЪ
К ОБЕМ:   2,5 литър

РАЗМЕРИ:   39 * 28 * 5,5 * 11 cm
ТЕГЛО:  125 гр.
Код:  GEO110619

СР
ЕД

Н
ЯЯ

ОБЕМ:   3,5 литър
РАЗМЕРИ:  44 * 32 * 5,5 * 13 cm
ТЕГЛО:   140 гр.
Код:  GEO110719

ГО
ЛЯ

М
О

ОБЕМ:   5,5 литър
РАЗМЕРИ:  51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
ТЕГЛО:   160 гр.
Код: GEO110819

ДИЗАЙН НОВ
ДИЗАЙН НОВ ДИЗАЙН НОВ



Байк пакинг чанта за горна тръба. Малък, напълно водонепропусклив и термозапечатан багажник, 
който включва подвижна вътрешна част. Контейнер, който функционира като шаси, придавайки 
здравина и стабилност на чантата. Вътрешността му може да бъде разделена на две пространства. 
Голямата чанта за горна тръба за байк пакинг на Geosmina е идеалната чанта за смартфон, храна или 
резервни батерии. За секунда и само с една ръка ще имате достъп до целия си товар. Освен това сме
помисли за всичко и чантата включва 2 комплекта велкро ленти с различни размери. Можете да 
адаптирате чантата както към стомана, така и към титанови тънки рамки, като широки 
хидроформовани или въглеродни тръби. Предлага се и в два размера: 1 и 0,6 литра капацитет.

ГОЛЯМА ЧАНТАМАЛКА ЧАНТА 

ОБЕМ:    0,6 литра    1 литра
РАЗМЕРИ:    (h1/h2) - 21*5,5*10/5,5 cm  (h1/h2) - 26*5,5*10/5,5 cm

ТЕГЛО:     150  гр.     160  гр.t

Код:    GEO110418    GEO110518

ЧАНТА ЗА ГОРНА ТРЪБА



СПЕЦИФИКАЦИИ

•  • Водоустойчива 210D пирамидална найлонова външна обвивка с PU покритие.
• 100% водоустойчив вътрешен ограничен TPU.
• Запечатан цип с дръжка: гаранция за непропускливост и лесен за използване дори  
  с ръкавици.
• ЕКО екологични материали. Без PVC и 100% рециклируеми.
• Комплект 2 подсилени велкро ленти. Може да се адаптира за различни размери на  
  тръбите.
• Подвижна 210D Ripstop Найлонова вътрешна клетка с водоустойчиво PU покритие  
  и жълто контраст.
• Вътрешен дистанционер: позволява двойно отделение.
• Светлоотразителни лога.



ДЪЛГО ПЪТУВАНЕ И БАЙК ПАКИНГ

ЧАНТА ЗА
КОРМИЛО



Чантата за кормило на велосипеди е 100% водоустойчива и запечатана. С 10-литрова вместимост и простота, чанта за кормило за велосипеди е един от 
най-добрите избори. Допълнителна поддръжка, без да засяга стабилността. Това ви позволява да се разглоби за няколко секунди и да се адаптирате 
перфектно към всяко кормило, независимо от дисциплината. Достъпът до чантата е от двете страни и неговата система за затваряне, чрез повече от 
утвърденото навиващо се затваряне. Чантата включва предни опори Hypalon, за да можете да поставите своя предна LED светлина или прикрепете 
различни предмети. Две презрамки, които са включени в тази чанта. Бяхме изненадани от лекота, което означава, че дори при пълно натоварване, не се 
отразява на стабилността на управление.

ЧАНТА ЗА КОРМИЛО

ЧАНТА ЗА КОРМИЛО
ОБЕМ: 10 литра
РАЗМЕРИ: 63 * 27 * 27 см
ТЕГЛО: 290 гр.
МАКС. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ТОВАРИЩЕ: 4 кг.
Код: GEO110318



СПЕЦИФИКАЦИИ

• Водоустойчива 210D пирамидална найлонова външна обвивка с PU покритие.
• 100% водоустойчив TPU вътрешен ламиниран.
• Висока устойчивост на абразия и разкъсване.
• Двойно странично затваряне надолу за гаранция за херметичност.
• ЕКО екологичен материал. Без PVC и 100% рециклируем.
• Закопчаващи презрамки, подсилени с Hypalon и интегрирани метални катарами.
• Подсилен заден панел, за да издържи на абразия.
• Предни Hypalon секции, на които могат да се монтират LED, допълнително или да се   
  използват за закрепване на тежки товари с долните презрамки.



КАРГО ЧАНИ
ЗА ВИЛКА

ПЪТУВАНЕ, МТБ И БАЙК ПАКИНГ



Чанта за вилка Cargo Cage, нашето разглезено момиче. Една от нашите най-полезни леки чанти за колоездене. Композитна клетка може да бъде фиксирана 
към вашата вилка със скоби или, ако е разрешено, с винтове. Нашата чанта за вилки Cargo Cage също може да бъде фиксирана върху ниши, за да носите 
бутилки във вашата рамка. 5-литрова торба с вътрешено TPU покритие. Напълно водоустойчива и ще гарантира, че вашите неща винаги пътуват изолирани 
от влага и прах. Клетката и чантата са страхотен екип заедно, но поотделно могат да бъдат много полезен и за вас. Можете да използвате чантата за 
транспортиране или дори да вземете вода. Може да бъде вашият душ за. Клетката ви позволява да транспортирате големи бутилки вода ,позволява и 
различни импровизации по пътя¥. Важи за твърди и меки вилки.

КАРГО ЧАНИ ЗА ВИЛКА

ОБЕМ: 4 литра
РАЗМЕРИ: 12 * 12 * 38 см
ТЕГЛО: 310 гр. (включена клетка)
Код: GEO110818

ЗАБЕЛЕЖКА: ТOЗИ РЕФЕРАТ ВКЛЮЧВА САМО 
ЕДНА ЧАНТА И ЕДНА ЕДНА КЛЕТКА С ВСИЧКИ 
НЕИНИ АКСЕСОАРИ.

ЗАБЕЛЕЖКА: В комплекта се 
включват, една чанта, една клетка и 
всички аксесоари към тях.

КЛЕТКА:
РАЗМЕРИ: 7,5 * 12,5 * 21,5 см
ТЕГЛО: 290 гр.
МАКС. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ: 3 кг



• Водоустойчива 210D пирамидална найлонова външна обвивка с PU   
  покритие.
• 100% водоустойчив TPU вътрешено ламинирана.
• Подсилено дъно с двойно покритие 840D TPU.
• Висока устойчивост на абразия и разкъсване.
•  Специално  за гаранция за херметичност.
• ЕКО екологичен материал. Без PVC и 100% рециклируем.
• Чантата се фиксира с найлонови предпазни ремъци.
• НОВА найлонова композитна клетка със защитна пяна. Лекa и здравa/
• 2 броя неръждаеми 12мм. скоби със защитна пяна.
•  Монтира се върху вилка или рамка с винтове.
• Светлоотразително лого

СПЕЦИФИКАЦИИ НОВ ДИЗАЙН





Пътуваме със страст. Обичаме да откриваме нови 
места и да опознаете нови хора и култури. Ние сме 
авантюристи, които обичат да се губят в необятните 
простори на света. Обичаме красивите пейзажи и 
звука на реки, виещи се надолу по планините. 
Обичаме просто да седим тихо, съзерцавайки 
красотата на заобикалящата ни среда и да оставим 
мислите ни да се лутат. Обичаме миризмата на свеж 
дъжд, но най-вече обичаме миризмата на пътуване. 

Geosmina се роди от страстта ни към велосипедния 
туризъм и нашето уважение към околната среда. От 
началото на компанията, нашата цел беше да 
предложим продукт, който е изработени от 
материали, които са устойчиви, екологични, здрави и 
с високо качество, така че нашите чанти да могат да 
ви придружават безопасно по време на вашите 
пътувания, дори след много километри.

Измина много време от първите ни дни и първите ни
пътувания, които ни изпълваха с радост. Дори след 
много години нашата страстта към пътуванията е 
по-силна от всякога, защото безкрайната жажда за 
скитания в сърцата ни винаги ще ни вълнува
да посещаваме далечни места и да се наслаждаваме 
на живота в пълна степен.

Не чакайте повече. Планирайте следващото си 
пътуване и му се насладете с Geosmina. 
Приключениет те очаква!

НИЕ СМЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ
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