
DAGOPVANG

IKC ontwerpt en maakt speelconcepten 

voor kinderdagverblijven. Veilig, duurzaam, 

voor elk budget en naar elke wens.

Urenlang 
speelplezier,
elke dag weer

IKC READY-TO-PLAY
Wandspellen

Interactieve speelsystemen
Softplay

IKC COLLECTIES
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTEN
Speelsystemen
Wandpanelen
Speelhuizen
Hekwerken
Speelvloer

Muurdesign
Software

IKC CUSTOM MADE
Speelhoeken

Custom software

IKC MEUBILAIR
Kindermeubels

Softplay

Turning play into profi t International Kids Concepts
HQ EUROPE
Dronten, The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA
Jiaxing, China
+86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com

Nooit meer vervelen 
dankzij onze speelwaarde

“Ouders willen hun kinderen met een gerust hart wegbrengen, wetende 
dat ze veilig zijn, dat er goed voor ze wordt gezorgd en dat ze zich 

vermaken. Dat ze zichzelf kunnen zijn, kunnen leren en ontwikkelen. Dat is 
dan ook precies wat wij naleven bij het ontwerpen en maken van onze 

speelconcepten. Al jaren en al voor heel veel kinderdagverblijven.” 

De kracht van spelen
Zien wij elke dag bij onze klanten over de hele 
wereld. Onze speelconcepten zijn toegankelijk, 
leerzaam, maar vooral heel erg leuk. We bieden 
losse modules, uitgebreide playgrounds en 
alles daar tussen in. Wij garanderen eindeloos 
en universeel speelplezier. Bovendien leren 
kinderen van onze producten. Ze worden op 
elke leeftijd uitgedaagd en we verleiden ze om 
te bewegen. Gemaakt vanuit het kind, voor het 
kind.

Veiligheid boven alles
Helemaal als het om spelende kinderen gaat. 
Daarom maken wij alle producten in onze 
eigen fabriek en kunnen zo altijd de veiligheid 
van onze producten garanderen. Deze zijn 
bovendien door de SGS gecertifi ceerd volgens 
de EN-71 norm en daarmee bewezen veilig en 
duurzaam in gebruik. 

 

Onze full service fi losofi e
Betekent dat we alles voor u regelen. U hoeft 
alleen maar te kiezen welk speelconcept het 
beste bij uw wensen past. De rest doen wij.
Onze full service fi losofi e vertaalt zich in:

• uitgebreid advies
•  keuze uit onze collecties
•  of: een ontwerp op maat
•  complete installatie en onderhoud
•  ruime garantie

Wij weten precies wat kinderen willen
En wat een kinderdagverblijf nodig heeft. Want 
wij werken al jaren samen met grote en kleine 
dagverblijven in Nederland en daarbuiten. 
Daarom weten wij wat werkt. Wilt u ook kennis 
maken met the power of playing? Wij adviseren 
u graag!



“De opdracht aan IKC was buiten 
naar binnen halen en dit is ze 

meer dan gelukt!”

Sjoerd Siemerink
Eigenaar kinderopvang Bloesem Haaksbergen

 


