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 TUDNIVALÓK 
suliBox® rendszer működéséről 

 

 

suliBox®  célja: 
 

Biztosítani az iskolás gyerekek számára egy saját iskolai rekeszt, ahol tanítási időben az értékeiket, nap végén 

pedig az otthon nem szükséges iskolai holmijukat tarthatják. 

 

Miért jó a suliBox® a gyerekeknek? 
 

 Egészségmegőrzés: Nem kell minden nap minden iskolai holmit hazacipelni, könnyebb iskolatáskával 

járhat iskolába. 

 Kényelem: Napközben bepakolhatja a saját suliBox® -ába a sportfelszerelését, értéktárgyait, kabátját, ami 

vándorlásnál különösen előnyös. 

 Zárható saját rekesz: Nem tűnnek el a gyerek dolgai. 

 Kevesebb az otthonfelejtett holmi. 

 Nevelés: Felelősséget vállal a dolgaiért. 

 

Miért jó a suliBox® az iskolának? 
 

 Versenyelőny: újabb lehetőség, kényelmesebb iskola, elégedett szülők. 

 A meglévő forrásokat más célokra lehet átcsoportosítani. 

 Nincs karbantartás. 

 Kevesebb holmi tűnik el, a problémák megoldása kevesebb energiát emészt fel. 

 Nagyobb lesz a rend a folyosókon. 

 

suliBox® értékmegőrző szekrény: 
 

A szekrény:  A suliBox®  értékmegőrző szekrények nagyon masszív, strapabíró kialakításúak. 

 Rengeteg, a fémszekrényeknél nem általános extrával rendelkeznek, pl: 

1,5 mm vastag acéllemez ajtók, biztonsági lakatkilincs,  

különleges felületkezelés, 180 o-ban kihajtható ajtók, 

ferdetető 

 

 

A lakat: A rekeszek számzáras biztonsági lakattal záródnak. 

 Minden lakat külön, 3 számból álló kóddal nyitható és zárható, 

 amelyet csak a szekrény tulajdonosa kap meg. 

 Az iskola számára biztosítunk egy főkulcsot, amellyel az összes 

 lakatot nyitni tudják. 

 

 

Méretek:  Szekrény (15 rekesz):   105 cm széles,  200 cm magas, 50 cm mély 

Rekesz:        30 cm széles,    35  cm magas, 50 cm mély 

- kényelmesen elfér benne egy iskolatáska,  

- tornafelszerelés, könyvek, stb. 
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A suliBox® rendszer működése: 
 

 Az iskolának postai úton küldjük el a tájékoztató lapokat a suliBox® rendszerről, amelyet az 

osztályfőnökök segítségével juttatnánk el a diákokhoz. 

 A diákok egyénileg tudnak jelentkezni a suliBox® rendszerre a www.sulibox.hu weboldalon. 

 Amennyiben összejön a megfelelő számú jelentkezés és befizetés, tájékoztatjuk róla az iskolát. Minimum 

20 diáknak be kell fizetnie a bérleti díjat. 

 Ezután az iskolával egyeztetett időpontban és a megbeszélt helyre kiszállítjuk a szekrényeket. 

 A lakat nyitásához szükséges információkat a diákoknak küldjük el közvetlenül, míg az iskola a biztonság 

kedvéért kap egy olyan főkulcsot, amellyel az összes lakatot ki tudja nyitni. 

 
Az iskola feladata a suliBox® kapcsán: 

- Megkérjük Önöket, hogy osszák ki a tájékoztató lapokat a diákoknak. 

- Szeretnénk kérni egy kapcsolattartót, akit keresni tudunk a felmerülő kérdések esetén, és akit a 

jövőben is kereshetünk. 
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