
   

     

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScuolaBOX on kevyt ja helposti siirreltävä 

oppilaspöytä. Yhdessä ScuolaFLEX-tuolin 

kanssa sillä voidaan luoda joustavia ja 

ergonomisia tulevaisuuden vaatimukset 

täyttäviä oppimisympäristöjä. Pöytä on saanut 

kevyen, ajattoman ja itsenäisen muodon, ilman 

kompromisseja pöydän vakaudessa ja 

kestävyydessä.  

 

Tuhannet oppilaat käyttävät ScuolaBOX-

pöytää ja ScuolaFLEX-tuolia Keski-Euroopan 

kouluissa. 

 

Novexin tuotteet ovat GS-sertifioituja, minkä 

ansiosta kalusteiden laatu vastaa kaikkia 

eurooppalaisia oppilaspöydän turvallisuus- ja 

seisomavakausstandardeja. 

Istumme tai seisomme – tärkeää on, että 

kalustusratkaisu tukee erilaisia 

oppimistilanteita.  Äänettömän ja 

yksinkertaisen säätömekanismin ansiosta 

kukin oppilas voi valita itselleen sopivimman 

työskentelyasennon. ScuolaBOX on sijoitus 

tulevien sukupolvien terveyteen. 

ScuolaBOX-pöytä mukautuu helposti erilaisiin oppimistilanteisiin – 

ergonomiasta ja turvallisuudesta tinkimättä 
 



   

     

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 
 

ScuolaBox on valinta estettömyyden puolesta 

 

ScuolaBOX-pöydän avulla tila voidaan 

nopeasti muuttaa eri käyttötarkoituksiin 

sopivaksi. Esitysten, keskustelujen, ryhmä- 

tai yksilötöiden järjestäminen onnistuu 

ScuolaBOXin avulla. Myös kalusteiden 

kannen korkeuden ja kulman säätö kunkin 

oppilaan tarpeita vastaavaksi sujuu 

yksinkertaisesti ja äänettömästi. 

 

GS-Merkki takaa pöydän turvallisuuden ja 

lujuuden 

Novexin ScuolaBOX-oppilaspöytä on testattu 

kansainvälisten normien mukaisesti. Se täyttää 

SN EN 1729:2008 ja SN EN 527-3:2004 

standardien asettamat vaatimukset. ScuolaBOX-

pöytä on läpäissyt tuotteen seisomavakauteen ja 

rakenteelliseen lujuuteen liittyvät testit. Pöydän 

käyttöturvallisuuden kannalta on olennaista, että 

pöytä on riittävän tukeva, eikä ole vaaraa sen 

kaatumisesta normaalikäytössä. Myös pöydän 

rakenteellinen lujuus on edellytys pitkälle ja 

turvalliselle käytölle. ScuolaBOX täyttää nämä 

molemmat vaatimukset. Novex AG:lle on 

myönnetty GS-testissä oikeus käyttää GS-

merkkiä ScuolaBOX-pöydässä. 

 ScuolaBOX tuo uudenlaista ergonomiaa 

oppimistilanteisiin 

 
ScuolaBOX pöydässä työtason korkeutta voidaan 

säätää kaasujousiavusteisen mekanismin avulla. 

Pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt 

säätömekanismi on turvallinen käyttää, koska 

kannen korkeuden säätämiseksi vaaditaan 

käyttäjän osallistumista säätöön. Kansi ei nouse 

itsestään kun säätöpainike vapautetaan vaan 

käyttäjän tulee avustaa kannen nostamisessa. 

Näin ScuolaBOX-pöytä on turvallinen käyttää.  

 

Esteettömyys on tärkeä ottaa huomioon 

nykyaikaisia oppimisympäristöjä suunni-

teltaessa. ScuolaBox-pöydän korkeussäätö 

toimii ilman sähkövirtaa, minkä ansiosta 

pöydän voi sijoittaa tilassa mihin vain eikä 

häiritseviä virtajohtoja ole esteenä 

kulkuväylillä. Tämä ominaisuus korostuu 

liikuttaessa pyörätuoleilla tai 

liikuntarajoitteisten oppimistiloissa. 

 

Valmistaja:  
Novex AG, Sveitsi 
www.novex.ch 

 

 

Koulun arki muuttuu kovaa vauhtia. 

Uusia opetusmetodeja kokeillaan ja 

tietotekniikan kehitys muuttaa 

oppimateriaaleja ja opetusvälineitä. 

Perinteinen koululuokka muuttuu 

monitoimitilaksi, joka tarjoaa paikan 

kommunikoinnille ja kohtaamisille.  

ScuolaBOX-pöydän avulla voidaan luoda 

joustavia, ergonomisia ja taloudellisia 

oppimistiloja. 

 

 

 

http://www.novex.ch/

