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Mazurskie szutry, bałkańskie bezdroża

czy drogi rowerowe Bornholmu?

Niezależnie dokąd zmierzasz mamy torby dla Ciebie!

Już od 10 lat wyposażamy podróżników w WODOODPORNE, 

WYTRZYMAŁE i PRAKTYCZNE sakwy rowerowe. 

 WODOODPORNE 

Nic tak nie motywuje do pokonywania kolejnych kilometrów

w zimny, deszczowy dzień jak wizja porządnego obiadu i ciepłego 

śpiwora. W temacie jedzenia Ci nie pomożemy, ale wiemy, że 

tylko suchy śpiwór jest ciepły. Spakuj go w sakwę Crosso, aby taki 

pozostał.

 WYTRZYMAŁE 

Nasz przepis na mocną torbę jest niezwykle prosty: najlepsze 

materiały i staranne wykonanie. Wszystkie nasze sakwy, worki

i torebki produkujemy ręcznie w Polsce. Dzięki temu możemy 

zadbać o najwyższą jakość nawet najmniejszych detali. 

 PRAKTYCZNE 

Zdjęcie lub założenie sakwy Crosso zajmuje sekundy, podobnie 

jak ich otwarcie i zamknięcie. Nie znajdziesz tu żadnych zbędnych 

rzepów, tasiemek czy suwaków. Nasze rozwiązania technologiczne 

to pochwała prostoty, dzięki której funkcjonalność i niezawodność 

idą ze sobą w parze. 
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Wyjątkowo wytrzymała tkanina z rodziny ny-

lonów charakteryzująca się wysoką odpor-

nością na ścieranie. Specjalny splot włókien 

zabezpiecza przed powiększaniem się ewen-

tualnego przetarcia. 

Dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości ko-

mory Crosso wykonywane są z Cordury tak, by 

sakwy służyły Ci jak najdłużej. Wewnętrzne po-

wleczenie tkaniny żywicą polimerową w   ze-

stawieniu z uszczelnianymi szwami zapewnia 

100% wodoszczelności.

Polymar/Plastel®
Tkaniny poliestrowe obustronnie powlekane 

PVC zapewniają całkowitą wodoszczelność. 

Dzięki idealnie gładkiej powierzchni łatwe do 

utrzymania w czystości.

Aluminium 6061/t6
Wytrzymały i lekki stop aluminium z serii 6061.

   podstawowy materiał

       pojemność [L]

        waga [g]

    nośność [kg]

  umiejscowienie na rowerze – bagażnik przedni

  umiejscowienie na rowerze – bagażnik tylny

Worek 
(Bag)

Sakwy małe  
(Small)

Sakwy duże  
(Big)

Kieszeń  
(Pocket I)

Kieszeń  
(Pocket I, II, III)

Wodoszczelne podczas pełnego 
chwilowego zanurzenia

Elastyczna pojemność

Odporne na deszcz

Wzmacniane spawy

System zapięć sakw stosowany w kolekcji 
Classic oparty o ściągacz i zapinany kaptur. 
To wygodny i prosty sposób kompresji.

System nośny Crosso pozwalający
na szybkie i bezpieczne zamocowanie 
sakw na bagażniku

Niełamliwe klamry Durafl ex®

Zgrzewane panele

2-letnia gwarancja

Wyjątkowa odporność na przetarcia

Odblaski

Rolowane zamknięcie – System zapewniający 
całkowitą wodoszczelność i pytoodporność. 
Dodatkową jego zaletą jest możliwość 
regulacji wielkości sakwy poprzez zwijanie 

Podklejane szwy
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Aleksandra Nikitin Michał Sitarz

AZJA ŚRODKOWA
www.outland.pl

Czarne Experty dzielnie zniosły tułaczkę po bezdrożach, 

dostały solidny wycisk, wiele razy były całe pod wodą, 

w piachu, żwirze, pyle. Wychodzi na to, że tylko w ogniu ich 

nie tes towaliśmy, bo imały się ich nawet  kły psów-gigantów.
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 Expert Big 

• odpinane kaptury

o regulowanej wysokości 

z kieszenią wewnętrzną,

• kieszenie Pocket III

w komplecie.

   Cordura®

       60 L – kpl.

        2700 g – kpl.

  bagażnik tylny

 Szelki 

 Expert Bag 

   Cordura®

 Expert Bag 

• po zamocowaniu szelek worek 

zamienia się w praktyczny 

plecak transportowy,

• pasek do przenoszenia. 

 Expert Small 

• odpinane kaptury o regulowanej 

wysokości z kieszenią wewnętrzną,

• kieszenie Pocket I w komplecie.

   Cordura®

       40 L – kpl.

        1725 g – kpl.

  bagażnik tylny,

            bagażnik

            przedni

   Cordura®

       50 L – szt.

        540 g – szt.

  bagażnik tylny
ro

lowane zamknięcie

Dostępne kolory:
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Leonardo Corr adini Veronica Rizzoli

Sakwy Twist  to idealne połączenie prostot y i wytrzymałości. 

Założenie czy zdjęcie ich z bagażnika jes t niezwykle łatwe, ale 

co ważniejsze - pewne. Przes tronne komory i szerokie ot warcie 

zapewniają wygodny dostęp do zawartości. Jednak priorytet em 

na długiej wyprawie jes t odporność na każde warunki 

pogodowe i wytrzymałość. Twist y to gwarantują. 

AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
www.lifeintravel.it
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 Twist Big 

• możliwość dołączenia 

kapturów oraz kieszeni 

Pocket I, II lub III.

   Cordura®

       52 L – kpl.

        1850 g – kpl.

  bagażnik tylny

Praktyczna i wytrzymała

wodoszczelna torebka

z Cordury®, którą zamocujesz

na sakwie lub dzięki 

dołączonemu paskowi 

i specjalnemu klipsowi 

do mocowania na pasku 

spodni, zabierzesz ze sobą 

dokądkolwiek idziesz.

   Cordura®

 Twist Bag 

• pasek do przenoszenia.

   Cordura®

       40 L – szt.

        450 g – szt.

  bagażnik tylny

 Twist Small 

• możliwość dołączenia kapturów oraz kieszeni Pocket I.

   Cordura®

       40 L – kpl.

        1150 g – kpl.

  bagażnik tylny

            bagażnik przedni
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Pojemność            Waga           

Pocket I        1 L 125 g

Pocket II          2 L 150 g

Pocket III 3 L 165 g

Dostępne kolory: Dostępne kolory:
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Andrzej Brandt i Katarzyna Gądek

Cztery mies iące w podróży to prawie dwadzieś cia kilogramów 

sprzętu niezbędnego do sprawnego i bezpiecznego poruszania 

się w najwyższych górach świata. Na głowę! 

Wszystko upakowaliśmy do sakw Cross o Dry,

prostych, solidnych, wodoodpornych.

 PRZEZROCZYSTY

Mini Bag 

Przydatny zwłaszcza gdy przenosisz 

w nim dużo drobnych rzeczy. 

Znajdziesz czego szukasz jeszcze 

zanim zdążysz otworzyć.

Dzięki dołączonemu paskowi

przewieś go przez ramię lub zaczep

na pasku na specjalnym klipsie.

HIMALAJE, KARAKORUM, PAMIR
www.wyprawa.nonstopadventure.pl
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 Dry Big 

   Plastel/Polymar

       60 L – kpl.

       1650 g – kpl.

  bagażnik tylny

 Dry Bag 

Doskonałym uzupełnieniem kolekcji sakw Dry 

są worki Dry Bag, szczególnie polecamy Dry Bag 

w rozmiarach 15-50 L. Patrz str. 11.

  bagażnik tylny

 Dry Small 

   Plastel/Polymar

       30 L – kpl.

        1100 g – kpl.

  bagażnik tylny,

            bagażnik przedni

Dostępne kolory:
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 Classic Big 

• kieszenie Pocket II 

w komplecie.

   Cordura®

       46 L – kpl.

        2000 g – kpl.

  bagażnik tylny

 Classic Bag 

• pasek do przenoszenia.

   Cordura®

       40 L – szt.

        450 g – szt.

  bagażnik tylny

 Classic Small 

• kieszenie Pocket I w komplecie.

   Cordura®

       40 L – kpl.

        1150 g – kpl.

  bagażnik tylny,

            bagażnik przedni

komin ze ściągaczem
Dostępne kolory:
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 Dry Bag 

Wodoszczelne worki transportowe z materiału odpornego na działanie wody morskiej i promieniowanie UV. Niezastąpiony element 

wyposażenia kajakarzy, żeglarzy, rowerzystów, motocyklistów, miłośników rajdów 4x4. Nie pozwolą, aby woda dostała do wnętrza, 

ale nie zapominaj, że możesz ich użyć “odwrotnie”. 

Po nurkowaniu spakujesz swój skafander nie martwiąc się, że zalejesz bagażnik auta.

Na biwaku wykorzystasz worek do przeniesienia w nim wody z rzeki,

a później  bez problemu go wysuszysz, bo worek ma

praktyczny uchwyt na dnie. Worki sprzedawane są

w komplecie z paskiem do przenoszenia.

   Plastel

  bagażnik tylny

 Mini Bag 

Bardzo praktyczna torebka wodoszczelna, 

zaprojektowana na najbardziej mokre warunki! 

Zmieści w sobie portfel, dokumenty, aparat 

fotografi czny, telefon i inne drobiazgi, które 

muszą pozostać suche! Pasek do przenoszenia 

i klips do spodni czynią ją jeszcze bardziej 

funkcjonalną.

Pojemność            10 L 15 L 20 L 30 L 40  L 60 L 80 L

Waga    260 g 290 g 370 g 470 g 550 g 670 g 898 g

 Mini Bag 2 

   Plastel

        133 g

 Mini Bag 3 

   Plastel

        165 g

 Mini Bag 5 

   Plastel

        184 g
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Kolor przezroczysty

dotyczy tylko Mini Bag
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www.crosso.pl

bagażniki

 Bagażniki 

Sprawdzone na drogach i bezdrożach całego świata. 

Legendarna już wytrzymałość, wysoka nośność 

przy zachowaniu niskiej wagi i ceny czyni bagażniki 

Crosso najbardziej pożądanymi wśród podróżników 

rowerowych. Teraz również w kolorze srebrnym. 

 Bagażnik tylny 

   Aluminium 6061/T6

    35 kg

        670 g

 Bagażnik przedni 

   Aluminium 6061/T6

    15 kg

        655 g

Dostępne kolory:


