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PRZEWODNIK PO PRODUKTACH 
X-POLE 

 
 

 
X-POLE 
Wszystkie drążki X-Pole są składane i nie wymagają przywiercania do podłogi czy sufitu. Działają na zasadzie rozporu. Montaż 
(z poziomowaniem) zajmuje 5-10 minut, demontaż 3-5 minut. Do każdego zestawu dołączone są pokrowce, aby łatwiej było 
przenosić i przechowywać cały zestaw. 
  
1. Zasadnicze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać przy wyborze X-Pole’a to czy ma to być jedynie statyczna rura czy 
dwufunkcyjny drążek z możliwością „włączenia” trybu obrotowego (z łożyskiem). Ćwiczenia na obrotowym drążku wymagają 
innej techniki.  
 

• XSport – tylko statyczna 
• XPert – statyczno-obrotowa (spinning) 

 
2. Następnie wybieramy rodzaj pokrycia drążka: 
 

• Chrome – srebrny, chromowany, najbardziej popularny w szkołach pole dance. 
• T-Gold – złoty, tytanowy, o mniejszym ślizgu a większym tarciu, zalecany do ewolucji „na spinie”, czyli w trybie 

obrotowym.  Pozwala na bezpieczniejsze wykonywanie ćwiczeń na drążku i szybsze rezultaty dzięki lepszemu 
chwytowi. 

• BRASS Tylko w wersji X-Pert (obrotowej) – najnowsza technologia zapewniająca dużo lepsze tarcie, do nauki 
zaawansowanych tricków, w których mocne trzymanie jest priorytetem.  

 
3. Kolejnym krokiem jest wybór średnicy drążka.   
 

• 40 mm – *tylko dla XPole XPert Chrome. Najpewniejsze trzymanie. Mniejsze średnice są popularne np. w Australii. 
• 45 mm – dotychczas najpopularniejsza średnica, standard w większości krajów na świecie. 
• 50 mm – średnica popularna w klubach i dyskotekach. Często stosowana w Polsce, jednak odchodzi się powoli od tego 

trendu. Zalecana jedynie przy wyższych pomieszczeniach. 
 
4. Na koniec należy zmierzyć wysokość pomieszczenia, w którym chcemy zwykle stawiać naszego X-Pole’a.  
 

• 2,24 m – 2,74 m – zestaw S (standardowy, bez przedłużeń) 
• Do 3,24 m – zestaw M (z przedłużeniem 50 cm i łącznikiem) 
• Do 3,49 m – zestaw L (z przedłużeniem 75 cm i łącznikiem) 
• Do 3,74) m – zestaw XL (z przedłużeniem 1 m i łącznikiem) 

 
Standardowy zestaw („S”) składa się z: 
Talerza dolnego i górnego z bolcem oraz następujących segmentów:  
drążek A (1235-1275 mm) (ze śrubą rozporową i łożyskiem dla X-Pert) + drążek B (1000 mm) + segment 250 mm + segment 
125 mm  
 
W przypadku nietypowych długości prosimy o kontakt.  
Opcjonalnie dostępne są również mocowania sufitowe ruchome (pod kątem) i proste.  
Posiadamy również wzmacniane rozwiązania przy dużej eksploatacji i zestawy do montowania w pomieszczeniach wyższych niż 
3,74m.  
 
XSTAGE 
 
XStage to drążek wolnostojący z podestem o średnicy 1,6 m, niewymagający mocowania górnego. Idealny do pokazów i 
ćwiczeń outdoorowych. Dostępny w opcji Chrome XPert, dwie średnice drążka 45 i 50 mm oraz w dwóch wersjach: 
 

• XStage – podest 32 cm, drążek 2,68 m, całkowity ciężar 88 kg  
• XStage lite -  podest 11 cm, drążek 2,89 m, całkowity ciężar 70 kg 

 
• Do X-Stage jest dostępny również sam drążek BRASS. 


