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Generalny dystrybutor oryginalnych 
stałocisnieniowych namiotów X-gloo
Od 2014 roku, ICON S.A. jest wyłącznym dystrybutorem namiotów X-gloo  
w Polsce.  
Inżynierowie X-gloo poświęcili tysiące godzin na projektowanie oraz testowanie 
materiałów i prototypów namiotowych, aby w stu procentach być pewnym, że namioty 
sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych.

X-GLOO - nowatorski, napełniany powietrzem, ultralekki, modułowy  
system namiotowy.   
Dzięki aerodynamicznej formie, kompatybilności, wykorzystaniu nowoczesnych 
materiałów i inteligentnemu systemowi stabilizacji, namiot perfekcyjnie nadaje się do 
użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Cztery modele namiotów 4x4, 
5x5,6x6 oraz największy 8x8 m oferują nieograniczone możliwości prezentacji Twojej 
marki w każdej sytuacji i miejscu. Indywidualnie zaprojektowany namiot zmieści się w 
niewielkiej torbie transportowej dla łatwego transportu jak i przechowywania.

SOLIDNY JAK SKAŁA, 
LEKKI JAK POWIETRZE
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“I was really impressed with 
the quality of your product. 
Being a product designer 
myself I can really appreciate 
the details, the packaging and 
the function.”

— Alexis Angelides, 

CARVINGMAGAZINE

WYSOKA JAKOŚĆ
począwszy od najmniejszych detali.

Namioty X-gloo są zaprojektowane i skonstruowane tak, aby spełniać kryteria 

najwyższej jakości i funkcjonalności. Dbałość o szczegóły została zachowana na każdym 

kroku, począwszy od wyboru odpowiedniej tkaniny, poprzez wygodne umiejscowienie 

zaworów do pompowania, a skończywszy na rozważnym doborze zamków 

błyskawicznych. 

Nasze namioty są wodoodporne, ognioodporne (certyfikat B1), odporne na 

promieniowanie ultrafioletowe UV i stabilne przy podmuchach wiatru do 60 km /h. Aby 

to udowodnić przetestowaliśmy to w profesjonalnym tunelu aerodynamicznym.

“For just over eight years now our X-Gloo has accompanied us at all Slackline-
Tools events around the world. Every time we continue to be happy that it is set 
up so quickly and looks great.”
—  Fabian Müller 

Slackline-Tools GbR, www.slackline-tools.de

Solidne odciągi ze stali  nierdzewnej 
oraz baryłki balastowe zabezpieczają 
stabilność namiotu podczas silnego wiatru

Wszystkie wewnętrzne  i zewnętrzne 
elementy są uniwersalne i tak przemyślane, 

aby szybko i sprawnie  rozstawić namiot

Specjalne zawory ciśnieniowe pozwalają na 
szybki montaż  i wspomagają oddawanie 
wilgoci

Trwałość tuby namiotu zapewniają 
dwurzędowe szwy



INDYWIDUALNY.  

ŁATWY W UŻYCIU.
X-GLOO dopasowuje się do Twoich 
rosnącyh potrzeb.

Block Building System zastosowany w X-GLOO ma na celu zapewnić Państwu 

maksimum wygody i wszechstronności.  

Opcjonalne ścianki, tunele i baldachimy (zwane Elementami) w szybki i łatwy sposób 

mogą być zamontowane lub zdemontowane. Dach wraz z tubami, które tworzą 

tzw. matrix X-GLOO również można zdemontować i wymienić na inny. To wszystko 

oznacza, że X-GLOO przeistacza się i rozwija w zależności od Państwa potrzeb.

Dzieki systemowi Block-Building System można szybko I 
łatwo usunąć dach namiotu lub tuby – idealne rozwiązanie 
jeśli kiedykolwiek trzeba będzie zaktualizować Twoje logo 
lub inne elementy brandingu. Instalowanie elementów takich jak 

ściany boczne to łatwe zadanie dla 
jednej osoby

X-GLOO 8x8

X-GLOO 6x6

dach
roof

tuby
tubes

baryłka balastowa
ballast barrel

tuba balastowa
tube ballast

ścianka całościowa
standard wall

baner reklamowy 
roof banner

ścianka łącznikowa 
middle wall

ścianka całościowa
standard wall

ścianka okienna
window wall

siedzenie x-relax
pouf x-relax

ścianka mesh
mesh wall

część tunelowa
tunnel part

baner do 
baldachimu

canopy banner

baldachim
canopy

ścianka okienna
window wall

ścianka mesh
mesh wall

ścianka wejściowa
entrance wall

ścianka wejściowa
entrance wall

ścianka dwustronna
double-sided wall

ścianka dwustronna
double-sided wall

balast ścianki
wall ballast

ledowy system 
oświetlenia

LED lighting kit

X-GLOO 5x5

X-GLOO 4x4

Dzięki unikatowemu układowi 
zamków można łączyć wszystkie 

ściany, tak aby projekt był skierowany 
do wnętrza lub na zewnątrz namiotu. 

Zastosowanie dwustronnie zadrukowa-
nych ścian powoduje że  Twój branding jest 

zawsze widoczny zarówno od wewnątrz jak i 
na zewnątrz namiotu.

Ściany, Baldachimy, Bannery oraz inne opcjonalne elementy pozwalają na zbudowanie 
doskonałego namiotu skomponowanego według indywidualnych potrzeb.



Potrzebujesz namiot 
naprawdę szybko?

Posiadamy   znaczną   liczbę   gotowych  

namiotów  w  wielu  kolorach, dzieki temu   

możemy wyposażyć Twój event w namioty 

X-gloo,  które  są wyjatkowe, przykuwają 

uwagę, nie tracjąc równocześnie na jakości 

prezentacji.

Gotowy namiot + nadruk

Decydując się na gotowy namiot masz 

ciągle możliwość nadrukowania swojego 

barndingu metodą termotransferową

DYNAMICZNE, WYSOKOJAKOŚCIOWE NADRUKI 
SUBLIMACYJNE
Aby otrzymać jak najwyższą jakość grafik pokrywamy ściany namiotu innowacyjną 

metodą druku sublimacyjnego. Proces ten rozpoczyna się od nałożenia tuszu w fazie 

płynnej na folię transferową (1), która następnie zostaje umieszczona na materiale 

namiotu (2). Kalander przy pomocy temperatury i wysokiego cisnienia doprowadza 

do stopienia foli transerowej a następnie jej odparowania, farba natomiast wnika w 

materiał i utrwala się wraz ze spadkiem temperatury (3). Tak utrwalony w materiale 

nadruk staje się odporny na warunki atmosferyczne, złuszczanie czy efekt blaknięcia.  

Nasze nadruki sublimacyjne:  Jednostronny (4), Dwustronny (5), na ściance Mesh (6).

INDYWIDUALNY. 

KREATYWNY.
Nasze wysokiej klasy wydruki sublimacyjne 
gwarantują doskonały wygląd.

Państwa marka jest dla nas wazna  z tego powodu potrafimy umieścić na każdym elemencie 

namiotu X-GLOO logo, tekst i zdjęcie. Dzięki temu namiot X-gloo jest tak wyjątkowy jak Twój 

produkt lub marka.

„Super! Namioty prezentują się znakomicie! 
Bardzo się cieszę, ze na was trafiłam 
i nie mogę się doczekać kolejnej 
współpracy.”
—  Dan Paulsrud, GMR Marketing,  
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SPECYFIKACJA
Długość boku: 5,00 m | Wysokość wejścia: 2,40 m | Wysokość w szczycie namiotu: 3,00 m |  

Powierzchnia całkowita: 11,30 m2 | Waga: 18,80 kg |  

Czas montażu: 10 min (pompka telefoniczna) / 23 min (pompka ręczna) |  

SPECYFIKACJA
Długość boku: 4,00 m | Wysokość wejścia: 1,92 m | Wysokość w szczycie namiotu: 2,50 m |  

Powierzchnia całkowita: 7,23 m2 | Waga: 13,13 kg |  

Czas montażu: 5 min (pompka elektryczna) / 15 min (pompka ręczna) |  

ELEMENTY OPCJONALNE ELEMENTY OPCJONALNE

baldachim łączniki tunelowe

ścianka wejściowa ścianka okienna
 Standard / siatka /  
 zadruk obustronny

baner dachowy baldachim / baner baldachimowy łączniki tunelowe

ścianka wejściowa ścianka okienna
standard / siatka /  
zadruk obustronny

X-GLOO
INFLATABLE EVENT TENT

Idealny dla każdej powierzchni, 4x4 X-GLOO oferuje wiele opcji personalizacji elementów 

oraz możliwość połączenia ze sobą kilku namiotów. Dzięki minimalnej masie i małej 

objętości opakowania nasz namiot jest bardzo łatwy do rozłożenia i transportu przez  

jedną osobę.

4x4
X-GLOO
INFLATABLE EVENT TENT

Nasz najbardziej popularny model 5x5 oferuje większą widoczność, a także wyższy 

stopień personalizacji dzięki możliwości zastosowania dodatkowych opcji baneru 

dachowego oraz baneru baldachimowego. X-gloo 5x5 waży poniżej 20 kilogramów, 

dlatego nadal jest wygodny dla jednej osoby do przenoszenia oraz montażu/

demontażu. Posiada dużo miejsca do zaprezentowania większych produktów, takich jak 

narty wodne, rowery czy samochody.

5x5
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SPECYFIKACJA
Długość boku; 7,85 m | wysokość wejścia: 3,70 m wysokość w szczycie namiotu: 5,00 m |  

Powierzchnia całkowita: 30,30 m2 Waga: 42,00 kg |  

Czas montażu: 25 min |  

SPECYFIKACJA
Długość boku; 6,00 m | Wysokość wejścia: 3,00 m | Wysokość w szczycie namiotu: 3,57 m |  

Powierzchnia całkowita: 16,27 m2 Waga: 25,50 kg |  

Czas montażu: 15 min (pompka telefoniczna) / 30 min (pompka ręczna) |  

ścianka wejściowa ścianka okienna
standard / siatka /  
zadruk obustronny

baner dachowy baldachim / baner baldachimowy łączniki tunelowe

ścianka wejściowa ścianka okienna
standard / siatka /  
zadruk obustronny

baner dachowy łączniki tunelowe

X-GLOO
INFLATABLE EVENT TENT

X-gloo oferuje równie szeroki zakres personalizacji, a jednocześnie dzięki swym 

rozmiarom jest znacznie bardziej widoczny od poprzednich modeli. W rezultacie 

model 6X6 pozwala na maksymalną ekspozycję dla produktów twojej marki. Duża 

powierzchnia namiotu umożliwia wygodne przyjęcie twoich gości oraz zaprezentowanie 

im produktów, nawet tak dużych jak łodzie, czy też inne pojazdy.

6x6 X-GLOO
INFLATABLE EVENT TENT

Największy namiot w naszej ofercie z przeznaczeniem na największe imprezy. X-GLOO 

8x8 pozwala na przyjęcie wielu gości oraz prezentowanie dużych produktów. Posiada 

wiele możliwości personalizacji poczawszy od dachu a skończywszy na różnego rodzaju 

ściankach. Pomimo dużego rozmiaru waży zaledwie 42 kg i można go rozłożyć  

w zaledwie 25 min.

8x8

ELEMENTY OPCJONALNE ELEMENTY OPCJONALNE
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X-GLOO MATRIX 4x4 5x5 6x6 8x8

Długość boku (m) 4,00 5,00 6,00 7,85

Wysokość wejścia (m) 1,92 2,40 3,00 3,70

Całkowita wysokość (m) 2,50 3,00 3,57 5,00

Średnica tuby (cm) 25,00 31,00 37,00 43,00

Powierznia zadruku (m2 ) 7,23 11,30 16,27 30,30

Waga (kg) 13,13 18,80 25,50 42,00

Czas rozkładania pompka elektryczna/ręczna 5 /15min 10 / 23min 15 / 30min 25min / -

WYMIARY

ZESTAW ZAWIERA
Namiot   Eventowy,   wielofunkcyjna   torba   transportowa   (pojemnik aluminiowy dla rozmiaru 8x8), pompka ręczna, zestaw śledzi do 

kotwienia, instrukcja obsługi, pręt zamykający (5×5, 6×6, 8×8), zestaw naprawczy.

BALDACHIM 4x4 5x5 6x6 8x8
Całkowita wysokość (m)  2,17  2,71 3,25 -

Średnica tuby (cm)  12,50  15,60 18,75 -

Powierzchnia zadruku 

(namiot z 4 baldachimami) (m2)

 22,83  35,67 51,34 -

 Waga (kg)  3,06  4,40 6,06 -

Czas rozkładania pompka elektryczna/ręczna 2-3 / 5min 2-3 / 5min 2-3 / 5min -

BANER DO BALDACHIMU 4x4 5x5 6x6 8x8
Szerokość (m) - 2,93 3,51 -

Wysokość (m) - 0,51 0,67 -

BANER DACHOWY / ŁĄCZNIK 4x4 5x5 6x6 8x8
Szerokość (m) - 4,20 5,00 7,76 

Wysokość (m) - 0,72 0,86 0,83 

Wysokość wejścia (m) - 1,90 2,38 3,35 

ŚCIANY BOCZNE 4x4 5x5 6x6 8x8
Szerokość (m) 3,76 4,72 5,64 7,60

Wysokość (m) 2,27 2,84 3,44 3,58 

All specifications are approximate

FILMY INSTRUKTAŻOWE ON-LINE
Sprawdź nasze filmy prezentuające modułowy sytem Block-Building, jak we właściwy sposób rozstawić namiot 

X-gloo oraz wiele innych przydatnych prezentacji na stronie www.x-gloo.com/en/experience/videos/

ELEMENTY DO STABILIZACJI

 
Pompka ręczna 

do namiotów: 4x4 / 5x5 / 6x6
Pompka elektryczna BRAVO OV 10 

do namiotów: 4x4 / 5x5 / 6x6

Pompka BRAVO TURBOMAX 
zasilana z akumulatora samochodowego 

do namiotów: 4x4 / 5x5 / 6x6
Pompka elektryczna BRAVO 230/2000 

do namiotów: 8x8

 
Karabinczyki 

do każdego rozmiaru namiotu
Tuby balastowe 

do namiotów: 4x4 / 5x5 / 6x6
Beczka balastowa 

do każdego rozmiaru namiotu
 

Beczka balastowa z nadrukiem          

 
Balast ścianki 

do każdego rozmiaru namiotu
 Karabinki do śniegu 

do każdego rozmiaru namiotu
Karabinki do piasku 

do każdego rozmiaru namiotu

TRANSPORT / PROTECTION LIGHTING

Torby z kółkami XL / XXL 
do każdego rozmiaru namiotu

Pojemnik aluminiowy 
do każdego rozmiaru namiotu

Folia ochronna 
do każdego rozmiaru namiotu

Oświetlenie LED 
do każdego rozmiaru namiotu



Namiot  Eventowy  X-gloo  jest  elastycznym 

i lekkim rozwiązaniem, doskonale  sprawdzi  się  

podczas  każdego wydarzenia. Namiot zapewni 

Twojej   marce   pożądaną   uwagę.   X-gloo   to   

idealna  platforma  prezentacyjna, której rozmiar 

zaczyna się od 4x4m2 i potrafi rosnąć do  niemal  

nieograniczonej  powierzchni  w  ramach  systemu  

modułowego. Dzięki dystrybucji w ponad  30 

krajach, na 5 kontynentach z łatwością otrzymasz  

szybkie  wsparcie gdziekolwiek będziesz ze swoim 

namiotem X-GLOO.

wyłączny dystrybutor

ul. Dworska 12 
40-584 Katowice 

T 32 308 00 32  
T 32 308 00 33 

biuro@iconsa.pl  
www.iconsa.pl


