
 
 

 
FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów X-POLE 

 
 
1. Jakie są rodzaje rur i czym się od siebie różnią? 
 
Spośród rur rozporowych firmy X-Pole wyróżniamy dwa typy: 

• X-Sport (tylko statyczna) 
• X-Pert (statyczna i obrotowa w jednym – osadzona na profesjonalnym łożysku) 

 
2. Jaki kolor wybrać?  
 
Pokrycie drążka to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim właściwości wpływające na komfort i bezpieczeństwo użytkowania. 

• Chrome – kolor srebrny, standardowa przyczepność, dla osób o małej potliwości dłoni, przy użytkowaniu w trybie 
obrotowym zalecany grip (np. Dry Hands) 

• T-Gold (Titanium Gold) – kolor złoty, zwiększona przyczepność, czyli większa pewność i bezpieczeństwo szczególnie w 
trybie obrotowym (spinning) 

• Brass – nowość – kolor ciemno-złoty, miedziany, najlepsza przyczepność.  
  
3. Jaką wybrać średnicę?  
 

• 40 mm (dostępna tylko dla Chrome)  
• 45 mm (wszystkie)  
• 50 mm (dostępna dla Chrome i T-Gold) 

 
Średnica 40 mm polecana jest dla osób o małych dłoniach. Ćwicząc poprawnie technicznie, łatwiej jest na mniejszej średnicy. Im 
mniejsza średnica tym pewniejszy chwyt. Najczęściej wybieraną średnicą przez naszych klientów jest 45 mm. 
50 mm spotykana jest głównie w klubach go-go i nadaje się raczej do tańca przy rurze niż na, oraz bardziej do pracy w trybie 
statycznym niż obrotowym. Większość szkół w Polsce wyposażonych jest w rury o średnicy 45, 48 lub 50 mm. 
 

 
 
 
4. Z czego składa się zestaw?  
 
Zestaw standardowy  "S - Small" składa się z:  

• talerza podstawy 
• drążka A z łożyskiem 
• drążka B 1000mm 
• przedłużenia 250mm 
• przedłużenia 125mm 
• 3 łączników x-joint 
• bolca górnego  
• kopuły (40cm dia) 
• kluczy imbusowych 
• pokrowca na rury i kopułę 
 

5. Dlaczego X-POLE? 
 
Spośród wszystkich pionowych drążków, na których miałam okazje trenować, występować, czy startować w zawodach lub po 
prostu przetestować, (dla chętnych szczegóły poniżej), uznałam za najlepsze produkty X-Pole i dlatego mamy je w swojej 
ofercie. X-Pole nie bez powodu jest liderem technologii pole dance na świecie, na drążkach X-Pole odbywają się wszystkie 
prestiżowe zawody i mistrzostwa. Jestem przekonana, ze ćwicząc na X-Pole już nigdy nie będziesz miał/a ochoty zamienić tej 
rury na żadną inną dostępną obecnie na polskim rynku. Wielokrotnie już zgłaszały się do nas szkoły pole dance, które po kilku 
miesiącach zajęć na innych rurach, musiały zmienić sprzęt i w rezultacie ponieść podwójne koszty, ponieważ klientki zaczęły 
odpływać do konkurencji, która… wyposażyła się w X-Pole.   
Jaka jest różnica? Zwykłe rury dużo bardziej się ślizgają. Nadają się wówczas do spinów w trybie statycznym, ale mogą być 
bardzo niebezpieczne w trybie obrotowym. Pamiętaj, tu chodzi o BEZPIECZENSTWO. Na rynku pojawia się coraz więcej 
podróbek i drążków, które tylko udają profesjonalne, a kosztują tylko niewiele mniej od X-Pole.  
 



 

 
Sprawdzone:  
Stal, kwasoodporna, chromowana, matowa, polerowana, “na lustro”, drążki silikonowe (popularne w Skandynawii), miedziane, z 
metra, produkty firm Lyl Mynx, R-Pole, FitPole, średnice od 38 do 55 mm.  
 
Gdzie:  
Competition Francaise de Pole Dance Paryż 2010, World Pole Sport and Fitness Championship Zurych 2010, Pierwsze 
Ogólnopolskie Zawody w Pole Dance 2011, Summer Pole Dance Camp, St.Martin 2011, Pole Art 2011, Pierwsze Oficjalne 
Mistrzostwa Polski Pole Dance Sport Skaryszew 2012, World Pole Sports Championship Londyn 2012, dziesiątki szkół pole 
dance na całym świecie.  
 
6. Co zrobić gdy pomieszczenie jest wyższe niż 2,74 m lub gdy chcemy jednocześnie używać X-Pole w wielu miejscach 
o różnej wysokości?  
 
Mamy gotowe rozwiązania - zestawy z przedłużeniami. Opcja „wysokosc zestawu” jest dostępna do dodaniu produktu do 
koszyka 
 
zestaw "M - Medium" (do 3,24m) zawiera dodatkowo: 

• przedłużenie 500mm 
• łącznik x-joint 

zestaw "L - Large" (do 3,49m) to zestaw "S" plus: 
• przedłużenie 750mm 
• łącznik x-joint 

zestaw "XL" (do 3,74m)  to zestaw "S" plus: 
• przedłużenie 1000mm 
• łącznik x-joint 

 
Można również samodzielnie skonstruowac zestaw, wybierając podstawowy « s » i dobierając pożądane przedłużenie. Należy 
pamiętać, że każdą nową przedłużę trzeba połączyć z poprzednią za pomocą łącznika x-joint. Wszystko to znajdziesz w dziale 
„akcesoria do x-pole” http://poledancebutik.pl/pl/c/AKCESORIA-X-Pole/18 

 
7. Jak zamontować? Czy potrzebna mi będzie pomoc, narzędzia?  
 
Montaż jest bardzo prosty, nie wymaga żadnego wiercenia, wprawy nabiera się szybko, cała czynności zajmuje wówczas 2-3 
minuty. Do kompletu dołączone są wszystkie potrzebne narzędzia (tj. 2 klucze imbusowe). Dodatkowo należy zaopatrzeń się 
jedynie w poziomicę. Instrukcja montażu w języku polskim dostępna jest na naszej stronie 
http://pliki.poledancebutik.pl/instrukcja.pdf 
Dodatkowo film instruktażowy: http://www.youtube.com/watch?v=93gtDnwzlL0&feature=player_embedded#at=337 
 
8. Jak sprawdzić, czy mój X-Pole jest poprawnie zamontowany? 
 

• Należy sprawdzić czy śruba rozporowa nie jest za mocno wykręcona (czy nie jest dłuższa niż 15cm (zawsze lepiej żeby 
jej było mniej, za to dołożyć małą przedłużę).  

• Nie należy rozpierać drążka zbyt mocno, aby rura się nie wygięła w łuk.  
• Należy używać poziomicy przy montażu (lekkie przechylenie może powodować nieprawidłową pracę łożyska. Podobnie 

jak nierówny sufit. 
• Należy upewnić się, że 3 śrubki blokujące rozkręcanie śruby rozporowej są dobrze skręcone dokładnie w rowkach 

śruby rozporowej 
• Jak „włączyć” tryb statyczny w rurze XPert: Należy dokładnie skręcić dolne 2 śrubki do trybu statycznego (pilnując aby 

trafić w "x") 
• Jak „włączyć” tryb obrotowy: należy odkręcić 2 spinowe śrubki tak, aby lekko wystawały z obrysu drążka.   
• WPRZYPADKU WĄTPLIWOSCI NALEŻY POSIŁKOWAC SIĘ POLSKĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI DOSTĘPNĄ NA 

NASZEJ STRONIE: http://pliki.poledancebutik.pl/instrukcja.pdf 
 
9. Jak długo czeka się na przesyłkę w POLE DANCE BUTIK.pl? 
 
Zestawy X-Pert Chrome 45mm „S” są dostępne od ręki. Zamówienia są zazwyczaj realizowane w ciągu 48h.  
Na pozostałe produkty zwykle czeka się od 6-10 dni roboczych. Jeśli otrzymamy wpłatę do poniedziałku, paczka jest zwykle u 
państwa w następną środę.  
 
10. Czy możliwy jest odbiór osobisty? 
 
Tak, zamówienie można odebrać w Warszawie, jednak tylko po umówieniu się telefonicznie: 607 046 420.  
Króżańska 6 (Mokotów) – poniedziałki przed południem 
Korkowa 37 (Wawer) – poniedziałki, wtorki, środy późnym wieczorem (22:30) 
Pozostałe dni i godziny do ustalenia.  
 
11. Czy mogę otrzymać rabat?  
Tak, przy zakupie więcej niż jednego zestawu X-Pole zawsze otrzymasz rabat.  
O aktualnych promocjach informujemy na stronie www.poledancebutik.pl 
 


