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Geosmina é mais do que apenas uma marca. Geos-
mina é um estilo de vida. Geosmina é uma viagem 
dos sentidos. Sim, Asério! O cheiro da terra molha-
da depois da chuva, a sensação do sol quente do 
verão na pele. Os pulmões em chamas após uma 
escalada brutal. A sensação de que os radiadores 
do seu motor estão prestes a explodir. Amamos a 
sensação de estar do lado de fora, porque fora é 
onde a vida real acontece. Lá fora é onde sentimo 
emoções reais. Lá fora é onde nós sentimos livres e 

realizados.

Para que você e a sua bicicleta possam embarcar 
na próxima aventura, criamos um produto perfeito 
para vocês! Um produto que agora está aprimorado 
e atende a todas as  necessidades. Um produto útil, 
sustentável e projetado para tornar as suas pedala-
das mais confortáveis e seguras. Um produto para 
todos aqueles que, como nós, sentem que viajar 
nos enche de vida. Um produto para todos aqueles 
que vêem novos horizontes diante dos olhos e para 
aqueles que ouvem os sussurros de saudade dos 
caminhos. Na sua jornada, certifique-se sempre de 
tratar a natureza com cuidado e respeito. Se levar 
isso a sério, verá que a mesma o trata com respeito, 
não só porque a honra com a sua visita, mas 
porque mostra que não só sabe desfrutar da natu-
reza como também sabe tratá-la com respeito e 

sustentabilidade.

  VISÃO



Desenvolvemos a nossa nova gama de malas de forma a que não apenas os 
mais aventureiros e criativos ciclistas tenham a melhor experiência possível, 
mas também para que as necessidades dos motociclistas, que apenas 
começaram a embalar as bicicletas, sejam satisfeitas completamente. Melho-
ramos as nossas bolsas sem mudar a nossa visão de fornecer um produto 
feito de materiais sustentáveis e ecológicos. As nossas malas permitem que 
você alcance os seus objetivos e, ao mesmo tempo, oferecem a oportunidade 
de desfrutar ao máximo da sua experiência de viagem.

TECNOLOGIA

Leveza, resistência aos rasgos e resistência  ao calor são apenas algumas 
das razões pelas quais decidimos usar o nylon 210D. O material também 
impressiona pelo seu rápido tempo de secagem, extrema resistência a 
altas temperaturas e resistência ao molde. Além disso, o nylon 210D pode 
suportar alongamento e flexão. Todos os nossos Geosmina-Bags são 
feitos deste material.

Nylon 210D com estrutura em pirâmide

Os zíperes à prova de água mantêm a sua bolsa completamente seca. Por 
exemplo, eles são indispensáveis aos nossos top tube bags porque são 
diretamente atingidos pela chuva. Todos os nossos fechos têm um contro-
lo de deslize para que possam ser abertos e fechados facilmente, mesmo 
com luvas de inverno. Geosmina-Bags Relacionados: LARGE TOP TUBE 
BAG e SMALL TOP TUBE BAG.

Fechos à prova de água

Os nossos fixadores de plástico YKK, em forma de Y, são tão robustos 
quanto leves. Cada zíper YKK pode suportar um peso de até 40 kg. As 
abas flexíveis são projetadas de tal forma que não podem partir mesmo 
quando torcidas. Graças aos seus cantos arredondados, podem ser 
abertos e fechados com facilidade. Bolsas Geosmina relacionadas: LARGE 
SEAT BAG , SMALL SEAT BAG, HANDLE BAR BAG e CARGO CAGE BAG.

Fechos da YKK:

A composição dos materiais da nossas malas Geosmina são PVC-free
graças ao facto e as características especiais do nosso termoplástico, as 
nossas malas podem ser recicladas e reusadas. Na fabricação de todas as 
nossas Geosmina-Bags, a consciência ambiental é o nosso lema.

Amigo do ambiente

Completamente impermeável e à prova de poeira. A bagagem que trans-
porta nas malas com este símbolo chega ao seu destino completamente 
seca. Geosmina-Bags relacionados: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE 
BAG, SMALL TOP TUBE BAG, HANDLE BAR BAG, LARGE SEAT BAG, 
SMALL SEAT BAG e CARGO CAGE BAG.

100% À prova de água

Não é 100% à prova de água, mas muito resistente à água e à prova de 
respingos por um longo período de tempo. Uma vez que a humidade pode 
entrar através de costuras e paredes a longo prazo. Se transportar objec-
tos sensíveis a água num dos nossos sacos com este símbolo, estes 
devem ser protegidos adicionalmente com sacos impermeáveis para 
garantir a sua segurança. Geosmina-Bags Relacionados: LARGE FRAME 
BAG e SMALL FRAME BAG

Repelente de água



Laminado no interior com poliuretano termoplástico (TPU). O TPU torna as 
nossas malas 100% impermeáveis. Este material, que também é utilizado 
na indústria aeroespacial, possui alta recuperação elástica e alta resistên-
cia a mudanças bruscas de temperatura. Também é completamente à 
prova de fogo, antibacteriano e resistente a óleos e ácidos. Geosmi-
na-Bags relacionados: SADDLE BAG, LARGE TOP TUBE BAG, SMALL 
TOP TUBE BAG, HANDLE BAR BAG e CARGO CAGE BAG.

TPU-Shield dentro

O nosso nylon 210D com estrutura piramidal é tratado com poliuretano 
(PU). O PU é um polímero que repele pequenas quantidades de água e, 
portanto, retarda a penetração da umidade. Também torna o material 
resistente ao desgaste, ao calor e ao frio. Todas as nossas Geosmina-Bags 
passam por este processo.

Revestimento de PU

Os logotipos e detalhes em 3M-Cor reflectivo garantem que você seja 
rapidamente visível para os outros quando estiver escuro. A segurança é a 
nossa prioridade. O ciclista deve estar sempre claramente visível para os 
motoristas, mesmo em más condições de iluminação, especialmente no 
escuro. A última coisa que queremos para você no seu passeio de bicicleta 
é de se preocupar porque está escuro lá fora. É por isso que todas as 
nossas Geosmina-Bags têm logotipos e acentos reflectivos.

3M-Cor:

O processo de selagem térmica, que usa altas frequências para conectar 
diferentes placas de nylon, protege completamente a sua bolsa da água e 
da poeira. Este processo confere às nossas Geosmina-Bags ergonomia e 
estética ideais. Geosmina-Bags relacionados: SADDLE BAG, LARGE TOP 
TUBE BAG, SMALL TOP TUBE BAG, HANDLE BAR BAG e CARGO CAGE 
BAG.

Termoselagem



MALA DO
SELIM
LONG TRAVEL & BIKEPACKING



A bolsa grande para o assento de bicicletas é feita de nylon 210D com um tratamento externo de poliuretano 
(PU). Repele pequenas quantidades de água, retardando a permeabilidade e aumentando a resistência do 
material. O grande interior da bolsa de assento para bicicletas da Geosmina consiste  numa bolsa Ripstop 
amarela que também oferece o contraste necessário para encontrar os seus objetos, embora estes estejam 
na parte inferior. 100% à prova d'água. O painel inferior emborrachado e os insertos Hypalon estrategicamente 
distribuídos, são detalhes que denotam a qualidade desta bolsa. O ajuste do espigão do selim é realizado por 
meio de duas tiras de Velcro® reforçadas. Correias reforçadas que são fixadas ao selim. Estabilidade perfeita 
para a mala. novo painel fabricado em lona na área de contato com o espigão. Maior resistência e maior 
aderência ao rolamento. A Geosmina oferece esta bolsa em dois tamanhos: 10 e 15 litros.

LARGE BAGSMALL BAG

VOLUMEN:   10 litros   15 litros
DIMENSÕES:   64 * 12 * 12 cm  71 * 13 * 14 cm
PESO:    470 gr.   520 gr.
PESO MÁXIMO RECOMEN.: 5 kg.   5 kg.
SKU:     GEO110118  GEO110218

MALA DO SELIM



ESPECIFICAÇÕES

• Concha exterior de nylon piramidal 210D à prova d'água com revestimento de PU.
• Novo painel fabricado em lona na área de contato com o espigão. Maior resistência e maior aderência ao 
rolamento.
• Alta resistência à abrasão e rasgo.
• A bolsa amarela de Nylon Ripstop 210D interna 100% à prova d'água ajuda a visibilidade quando você 
está procurando as suas coisas.
• Painéis laterais reforçados mantêm a carga estabilizada.
• Painel inferior emborrachado resistente à lama e respingos.
• Choques laterais reforçados para evitar o equilíbrio excessivo.
• Tiras duplas de velcro reforçadas para ajuste perfeito da bolsa no espigão do selim.
• Elástico ajustável no painel superior.
• O painel traseiro reforçado com Hypalon permite a instalação de LED ou tiras auxiliares.
• Logotipos e detalhes refletivos.



O seu pequeno compartimento blindado de 0,6 litros de capacidade. Perfeito para levar tudo o que você 
precisa nos seus passeios, seja pela montanha, estrada ou cidade. Fabricado em nylon 210D e com a 
mesma tecnologia 100% estanque e 100% ecológico. A nossa mala de ferramentas do selim para 
bicicleta tem um chassi interno rígido que oferece estabilidade, forma e proteção. O fecho de enrolar e 
por meio de borrachas garante a total estanqueidade da bolsa e permite transportar as suas ferramentas 
a salvo de qualquer intempérie. Além disso, um suporte reflexivo Hypalon permite que você adapte a sua 
luz traseira para ser vista por trás. Ajuste por meio de alças e velcro.

VOLUMEN:  0,6 litros
DIMENSÕES:  14 * 8,5 * 6 cm
PESO: 90 gr.
SKU: GEO110119

MALA DE FERRAMENTAS
ROAD, MTB &  DAILY



• Externo em Nylon piramidal 210D impermeável com laminado interno TPU. Costuras termosseladas.
• Alta resistência ao abrasão e rasgo.
• Abertura simples com fecho roll-up que garante estanqueidade. 100% à prova d'água.
• Material ECO amigo do ambiente.
• Chassi interno rígido resistente a lama e respingos.
• Fechos de borracha.
• Painel traseiro Hypalon com ranhuras para permitir a instalação de alças leves ou auxiliares.
• Detalhes refletivos e logotipos.

ESPECIFICAÇÕES



MALA DO QUADRO
BIKEPACKING, ROAD & MTB



Novo design e novo formato que facilita o uso de duas garrafas 
de água, bem como maior adaptabilidade a um maior número de 
molduras. A bolsa grande com moldura para bicicletas da Geos-
mina oferece dois compartimentos completamente diferentes. 
No interior podemos encontrar detalhes como divisórias, bolsos, 
gancho para chaves. Acabamento em neon, que sem dúvida nos 
ajuda muito, mais uma vez, a localizar os nossos materiais com 
rapidez. Esta é a única bolsa Geosmina que não é 100% à prova 
d'água. É resistente à água e respingos, desde que as condições 
não sejam extremas. Mais uma vez, o revestimento de poliureta-
no repele a água por um longo período de tempo. Porém, uma 
das características que gostaríamos de destacar neste material é 
a rapidez com que seca. Retorna ao estado inicial em alguns 
minutos. Adapta-se ao quadro com tiras de velcro e novamente 
podemos encontrá-lo em três tamanhos diferentes: 5,5, 3,5 e 2,5 
litros.

MALA DO QUADRO



ESPECIFICAÇÕES

• Concha exterior de nylon piramidal 210D à prova d'água com revestimento de PU.
• Interior Nylon 210D à prova d'água com revestimento de PU e contraste amarelo.
• Bolso lateral duplo com zíper YKK com alça: facilita o uso mesmo com luvas.
• Bolsos internos e gancho para chaves. Leve a sua carga com cuidado.
• 2 conjuntos de tiras de velcro reforçadas com Hypalon e intercambiáveis para resistir ao peso e se adaptar a todos os tubos possíveis (7 pontos de fixação).
• Logotipos reflexivos.

PE
QU

EN
O

VOLUME:  2,5 litros
DIMENSÕES:  39 * 28 * 5,5 * 11 cm
PESO: 125 gr.
SKU: GEO110619

M
ED

IA
M

VOLUME:  3,5 litros
DIMENSÕES:  44 * 32 * 5,5 * 13 cm
PESO:   140 gr.
SKU: GEO110719

GR
AN

D
E

VOLUME:  5,5 litros
DIMENSÕES:  51 * 34,5 * 5,5 * 15,5 cm
PESO:   160 gr.
SKU: GEO110819

NOVO DESIGN NOVO DESIGN
NOVO DESIGN



Mala para o quadro superior. Uma mala pequena, totalmente estanque e termicamente selada, que inclui um 
recipiente interno removível que funciona como um chassi, conferindo resistência e estabilidade à bolsa. O 
seu interior pode ser dividido em dois espaços. A bolsa de tubo superior grande para bicicletas da Geosmina 
é a bolsa ideal para o Smartphone, barras energéticas ou baterias sobressalentes. Em um segundo e com 
apenas uma mão você terá acesso a toda a sua carga. Além disso, a marca pensou em tudo e incorpora 2 
conjuntos de tiras de velcro de diferentes tamanhos. Você pode adaptar a bolsa para armações finas de aço 
ou titânio, como tubos hidroformados ou de carbono. Também disponível em dois tamanhos: 1 e 0,6 litros de 
capacidade.

GRANDEPEQUENO

VOLUMEN:   0,6 litros    1 litrost
DIMENSÕES:                    (h1/h2) - 21*5,5*10/5,5 cm   (h1/h2) - 26*5,5*10/5,5 cm
PESO:    150 gr.     160 gr.
SKU:     GEO110418    GEO110518

MALA DO QUADRO SUPERIOR



ESPECIFICAÇÕES

• Concha exterior de nylon piramidal 210D à prova d'água com revestimento de PU.
• TPU liminado interno 100% à prova d'água.
• Zíper lacrado com alça: Garantia de impermeabilidade e facilidade de uso mesmo com 
luvas.
• Materiais ambientais ECO. Sem PVC e 100% reciclável.
• Conjunto de 2 tiras de velcro reforçadas. Pode ser adaptado para diferentes tamanhos de 
tubos.
• Gaiola interna removível de nylon Ripstop 210D com revestimento de PU à prova d'água 
e contraste amarelo.
• Espaçador interno: permite compartimento duplo.
• Logotipos reflexivos.



LONG TRAVEL & BIKEPACKING

MALA DO
GUIADOR



Mala de guiador. Saco 100% impermeável e selado. Esta mala de guiador com capacidade para 10 litros e simplicidade é o seu melhor argumento. Carece de suportes 
adicionais sem afetar a estabilidade. Isso permite que você desmonte em poucos segundos e se adapte perfeitamente a qualquer guiador, qualquer que seja a discipli-
na. O acesso à bolsa é feito pelos dois lados e o seu sistema de fecho, através do fecho roll-up mais do que estabelecido e contrastado. A bolsa incorpora suportes 
frontais Hypalon para que você possa colocar a sua luz led frontal ou anexar diferentes objetos. Duas alças que vêm incorporadas nesta bolsa. Ficamos surpresos 
com sua leveza, o que significa que mesmo com carga total, não afeta a estabilidade da direção.

MALA DO GUIADOR

VOLUME:  10 litros 
DIMENSÕES:  63 * 27 * 27 cm
PESO:  290 gr.
PESO MÁXIMO RECOME.:  4 kg.
SKU:  GEO110318



ESPECIFICAÇÕES

• Concha exterior de nylon piramidal 210D à prova d'água com revestimento de PU.
• Laminado interno em TPU 100% à prova d'água.
• Alta resistência à abrasão e rasgo.
• Fecho de rolo de dupla face para garantias de fecho.
• Material ambiental ECO. Livre de PVC e 100% reciclável.
• Correias de fixação, reforçadas com Hypalon e fivelas metálicas integradas.
• Painel traseiro reforçado para resistir ao abrasão de barras e cabos.
• Seções Hypalon frontais que podem ser montadas em LED, extras ou usadas para proteger cargas 
pesadas com alças extras.
• Logotipo reflexivo



MALA DA 
SUSPENSÃO (GARFOS)

TRAVEL, MTB & BIKEPACKING



Mala de garfos Cargo Cage, a nossa ideia brilhante. Uma das nossas malas de ciclismo mais leves e mais úteis e polivalentes.A  sua gaiola composta pode ser fixada 
ao garfo com braçadeiras ou, se for permitido, com parafusos. A nossa bolsa de garfo Cargo Cage também pode ser fixada em fios para transportar garrafas na sua 
estrutura. O saco de 5 litros com TPU laminado interno. Completamente à prova d'água e irá garantir que as suas coisas viajem isoladas de umidade e poeira. A gaiola 
e a bolsa formam uma grande equipe, mas separadamente também podem ser muito úteis para você. Você pode usar a bolsa para transportar ou até mesmo levar 
água. Pode ser o seu chuveiro de viagem. O Cage permite que você transporte grandes garrafas de água ou o que você improvisar ao longo do caminho. Válido para 
garfos rígidos e de suspensão.

MALA DA SUSPENSÃO (GARFOS)

VOLUMEN:  4 litors 
DIMENSIONES:  12 * 12 * 38 cm
PESO:  310 gr. (jaula incluída)
SKU:  GEO110818

NOTA: ESTA REFERÊNCIA INCLUI APENAS UM 
SACO E UMA GAIOLA COM TODOS OS SEUS 
ACESSÓRIOS

NOTA: ESTA REFERÊNCIA INCLUI APENAS UM 
SACO E UMA GAIOLA COM TODOS OS SEUS 
ACESSÓRIOSt

JAULA:
DIMENSIONES:  7,5 * 12,5 * 21,5 cm
PESO:  290 gr.
PESO MÁXIMO RECOMEN.:  3 kg

SACO:



• Concha exterior de nylon piramidal 210D à prova d'água com revestimento de 
PU.
• Laminado interno em TPU 100% à prova d'água.
• Fundo reforçado com revestimento duplo 840D TPU.
• Alta resistência à abrasão e rasgo.
• Fecho de enrolar para garantias de estanqueidade.
• Material ambiental ECO. Livre de PVC e 100% reciclável.
• A bolsa é fixada por tiras de segurança de Nylon.
• NOVA gaiola composta de nylon com espuma protetora. Leve e forte • 2 inox 
12mm. grampos com espuma protetora.
• Deixe a montagem no garfo ou no quadro por parafusos.
• Logotipo reflexivo.

ESPECIFICAÇÕES NOVO DESIGN





Viajamos com paixão. Adoramos descobrir novos lugares 
e conhecer novas pessoas e culturas. Somos aventureiros 
que gostam de se perder nas vastas extensões do mundo. 
Amamos belas paisagens e o som dos rios serpenteados 
pelas montanhas. Gostamos de apenas nos sentarmos 
em silêncio e contemplar a beleza do que nos rodeia e 
deixar os nossos pensamentos vagarem. Adoramos o 
cheiro da chuva fresca, mas, acima de tudo, adoramos o 
cheiro de viagem. A Geosmina nasceu da nossa paixão 
pelo cicloturismo e do respeito pelo meio ambiente. 
Desde o início da empresa, foi nosso objetivo oferecer um 
produto feito com materiais sustentáveis, ecologicamente 
corretos, robustos e de alta qualidade, para que as nossas 
malas possam acompanhá-lo nas suas viagens com 
segurança, mesmo depois de muitos quilômetros. Muito 
tempo se passou desde os nossos primeiros dias e as 
nossas primeiras viagens que nos encheram de alegria. 
Mesmo depois de muitos anos, a nossa paixão por viajar 
é mais forte do que nunca, porque o desejo infinito de 
viajar nos nossos corações sempre nos moverá a visitar 
lugares distantes e aproveitar a vida ao máximo.
Não espere mais. Planeje a sua próxima viagem e curta a 
sua viagem de bikepack com a Geosmina. A aventura 
espera por você!

SOMOS VIAJANTES
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