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Rust in de wachtkamer

Ontspannen kinderen en ouders

Kortere consulten

Kinderen ervaren het bezoekje positief

Kindvriendelijke 
zorginstellingen kiezen 
voor ultieme speelwaarde!

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

Spelen zorgt voor 
een rustige wachtkamer

“Een rustige wachtkamer zorgt voor mensen die 
ontspannen wachten. Geef kinderen daarom 

de mogelijkheid om te spelen. Kinderen en hun 
ouders voelen zich welkom.”

De kracht van spelen
Zien wij elke dag bij onze klanten over de hele 
wereld. Onze speelconcepten zijn toeganke-
lijk, leerzaam, maar vooral heel erg leuk. U 
kunt kiezen voor losse modules, (interactieve) 
spellen, uitgebreide playgrounds, en alles 
daar tussen in. Zo zorgt u voor een rustige, 
ontspannen wachtperiode en dat betaalt zich 
terug in kortere consulten, een hogere patiënt-
tevredenheid en minder spanning bij kinderen.

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 boven-
dien door de SGS gecertifi ceerd volgens de 
EN-71 norm en daarmee bewezen veilig en duur-
zaam in gebruik. Bovendien houden wij bij het 
ontwerp en de productie rekening met hygiëne: 
onze producten zijn altijd makkelijk schoon te 
houden.  

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

Specialist in zorg en welzijn
Wij werken al jaren samen met ziekenhuizen, 
huisartsen, tandartsen, apotheken en nog veel 
meer spelers in de gezondheidszorg. Daarom 
weten wij wat werkt. Wilt u ook kennis maken 
met the power of playing? Wij adviseren u 
graag!



“We merken dat de doktersafspraken 
nu soepeler verlopen, omdat de 
kinderen door het spelen meer 

ontspannen zijn.”

Facilitair manager
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

 


