
Turning play into profi t



IKC: wereldwijd speelwaarde  8
Turning play into profit  13
Onze producten  17
Hier vindt u onze speelplekken  20
Afdeling concept & design  24 
Productie in eigen beheer  29
De keuze voor eerlijk en duurzaam  31
Full service filosofie  34

3
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“Wat is uw fi jnste speel  herinnering van vroeger? 
Ik durf te wedden dat u nu glim lachend terugdenkt. Omdat u die 

 herinnering koestert. Dat is the power  of playing. Het is mijn missie om overal   
        ter wereld speelplekken te creëren  waar  kinderen zichzelf kunnen zijn. 
          Waarom u daarin zou investeren?  Omdat speelplezier zich terugbetaalt. 
   Altijd. Meer terugkerende bezoekers,  een  hogere omzet, rust en ontspanning, 
                   maar vooral: een herinnering  die een leven lang meegaat. 

  Dat is turning  play into profi t.” MARCO LANKMAN



“Wij maken leuke en 
leerzame games voor 

kinderen van elke leeftijds-
categorie, overal ter wereld.”



Wij bedenken, produceren en installeren fantasierijke speelplekken waarmee kinderen zichzelf 
eindeloos vermaken. En dat levert onze klanten veel meer op dan alleen blije kinderen. We zorgen 
met onze producten namelijk voor meer omzet, meer aanloop, meer retentiebezoek en meer rust. 
The power of playing noemen we dat. 

IKC CREËERT WERELDWIJD SPEELWAARDE
Ons bedrijf heeft Nederlandse roots, maar onze speelconcepten zijn wereldwijd een succes. 
The power of playing is universeel. Met een hoofdkantoor en fabriek in China bedienen we de 
Aziatische markt optimaal, maar onze producten gaan de hele wereld over. Wij creëren al in meer 
dan 20 landen speelwaarde met onze producten en dit aantal groeit nog steeds. 

The power 
of playing by IKC
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Onze producten zijn vriendelijk, 
uitdagend, fantasierijk en zorgen voor 
eindeloos speelplezier. Hoe dat kan? 
Omdat we ons vol overgave storten in 
hoe kinderen denken, ervaren en spelen. 
Bovendien leren we nog dagelijks van 
het speelplezier van kinderen en de 
ervaringen van onze klanten. 

We zetten in op toegankelijke concepten 
die kinderen aansporen om in beweging 
te komen, waar ze wat van opsteken 
en waar ze niet van weg te slaan zijn. 
Ons team kan dat als geen ander. Maar, 
belangrijker: het is wat ze het allerliefste 
doen!

“Wij ontwerpen voor die ene 
schaterlach. En voor minder 

doen we het niet.”

Wij leren 
van kinderspel
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SPEELWAARDE OP KORTE 
ÉN LANGE TERMIJN 
Speelwaarde: daar geloven wij in. Niet 
alleen op de korte termijn, maar juist ook 
op de lange termijn. Kinderen die zich 
vermaken zorgen voor ouders die blijven, 
besteden en terugkomen. Maar spelen 
zorgt ook voor mooie herinneringen. 
Die herinneringen betalen zich later 
terug, want kinderen groeien groter en 
vergeten zelden waar ze het naar hun zin 
hadden (en waar niet). 

RETURN ON INVESTMENT
Onze speelconcepten staan in winkels, 
restaurants, op vliegvelden, in wacht-
kamers, in hotels en op nog veel meer 
plekken. En altijd verdienen ze zichzelf 
terug. Vaak in een hogere omzet, soms 
in meer ontspanning en daarmee een 
sneller consult. Spelen loont. 

WE ARE TURNING PLAY 
INTO PROFIT
Of u nou veel of weinig ruimte heeft, een 
groot of een klein budget: speelwaarde 
creëren betaalt zich terug. En wel 
hierom:

•  Meer rust
• Meer klanten
•  Hogere omzet per klant
•  Gezinnen komen vaker terug
•  Unieke intensivering van de 
   merkbeleving 
•  Het spelende kind van nu is 
 uw klant van de toekomst

The power of playing
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“Weet u nog waar u vroeger 
graag speelde? En hoe fijn dat 
was? Exact: dat zijn blijvende 

herinneringen.” 



Van een enkel wandspel tot honderden vierkante meters speelplek, van een product 
uit onze collectie tot een volledig op maat ontworpen playground in eigen huisstijl: de 
mogelijkheden zijn onbeperkt. Wij bieden speelplezier voor elke ruimte, voor elk budget, 
naar elke wens en in elk werelddeel. Wij zijn uw partner in play. 

IKC: 
your partner in play

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
Wandspellen
Speelsystemen
Speelhoeken
Software
Speelvloer
Muurdesign

IKC MEUBILAIR
Kindermeubels
Softplay
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“Van een enkel wandspel tot 
honderden vierkante meters speelplek, 

de mogelijkheden zijn onbeperkt.”



RETAIL
Terwijl de kinderen spelen, winkelen hun 
ouders ontspannen. Ze hebben hun handen 
vrij en daardoor meer aandacht voor uw 
aanbod. Dat werkt bewezen door in de 
omzetcijfers: spelende kinderen zorgen voor 
ouders die meer geld uitgeven, maar heeft 
ook een positief effect op de klant-
beleving en merkbeleving. 

HORECA
De meeste kinderen houden niet van een 
lange zit aan tafel, de meeste ouders wel. 
Wij zorgen dat de kids zich vermaken zodat 
u dat extra kopje koffi  e of dessert kunt 
serveren aan hun ouders. Ook in hotels 
en recreatieparken zorgen onze speelcon-
cepten voor relaxte ouders: van vrolijke 
kinderen worden zij blij. 

OPENBARE EN PUBLIEKE RUIMTES
Kinderen voelen zich welkom als er aan 
ze gedacht is. En hun ouders ook. Daarom 
vindt u onze speelconcepten vaak in 
openbare en publieke ruimtes. Speelplekken 
hebben aantrekkingskracht en dat zorgt 
voor terugkerende bezoekers. Kinderen die 
zich vermaken in plaats van vervelen zorgen 
bovendien voor een prettige sfeer. 

GEZONDHEIDSZORG
Wachten is saai en vervelend, maar vaak 
onontkoombaar bij een doktersbezoek, een 
tandartsafspraak of medicijnen ophalen 
bij de apotheek. Een speelplek in de 
wachtkamer zorgt voor rust. De kinderen 
ontspannen, hun ouders daardoor ook. Dit 
zorgt weer voor een soepeler en vaak sneller 
consult.

DAGOPVANG
Als er één plek is waar speelplezier centraal 
staat, dan is dat op de kinderopvang. Daar 
waar ouders hun kinderen toevertrouwen 
aan andermans zorg, willen ze zeker weten 
dat er veilig, maar vooral eindeloos wordt 
gespeeld.

SAMEN AAN DE SLAG
Het is een waardevolle trend dat steeds 
meer interieurontwerpers, architecten en 
projectontwikkelaars al bij aanvang van een 
project speelconcepten meenemen in hun 
ontwerp. Wij denken graag vanaf het begin 
mee: samen met ons team van speel-
specialisten zorgt u gegarandeerd voor 
optimale speelwaarde.

The power 
of playing is overal 
te zien...
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“Spelen is universeel, daarom zijn 
onze producten internationaal een 

succes. Overal ter wereld wordt 
gespeeld.”



CONCEPT & DESIGN
Wij zijn trots op onze creatieve en 
fantasierijke teams die zich elke dag 
verplaatsen in de belevingswereld van 
kinderen. Dat levert prachtige speel-
plekken op, geschikt voor elke ruimte. 
Kies uit onze collectie, of laat iets op 
maat ontwerpen. 

WATERWEZENS, RUIMTEREIS EN 
MONSTERVRIENDJES
Onze ontwerpers brengen ieders fantasie 
tot leven met vrolijke en aansprekende 
designs. Alle speelelementen worden met 
zorg en oog voor detail ontworpen. Zowel 
voor onze eigen collectie als binnen 
bestaande merkbelevingen. Concept-
denken zit ons ontwerpteam in het bloed. 

INTERACTIEVE SPELLEN
Onze gamedevelopers bedenken en 
maken interactieve spellen die kinderen 
meenemen op een digitaal avontuur vol 
uitdagingen. Kies uit onze eigen spellen, 
of laat een concept ontwikkelen op maat. 
Speelplezier gegarandeerd. Voor alle 
leeftijden, overal ter wereld. 

3D PRESENTATIES SPREKEN 
TOT DE VERBEELDING
Als wij iets doen, dan doen we dat goed. 
Dus als wij een concept presenteren, dan 
doen wij dat zo realistisch mogelijk. Met 
onze 3D-presentaties krijgt u van te voren 
een levensechte impressie van hoe de 
gewenste speelplek er uit zal zien.

Een levensechte 
fantasiewereld, 
speciaal voor u
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“The power of playing 
volgens IKC: een fijne sfeer 

in de wachtkamer en 
ontspannen kinderen.”



Productie
in eigen beheer

EIGEN FABRIEK
Veiligheid boven alles. Helemaal als het om spelende kinderen 
gaat. Daarom maken wij alle producten in onze eigen fabriek. Zo 
hebben we elke stap van het productieproces onder controle en 
kunnen we met een hand op ons hart de veiligheid garanderen. 

CERTIFICERINGEN EN NORMERING
En als wij zeggen: veiligheid boven alles, dan bewijzen we dat 
graag. Al onze producten zijn daarom door SGS gecertifi ceerd 
volgens de EN-71 norm, wat betekent dat deze producten bewezen 
veilig en duurzaam in gebruik zijn.

CONTROLES
Elk van onze producten wordt uitgebreid gecontroleerd voor ze 
onze fabriek verlaten. Pas als het product aan alle eisen voldoet, 
komt het naar u toe. Met 100% garantie dat het veilig is. 
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Eerlijk & duurzaam 
is voor ons
vanzelfsprekend

Daarom kiezen wij voor materialen die 
lang meegaan en geen schade berok-
kenen aan het milieu. Daar hebben de 
spelende kinderen niet alleen nu wat 
aan, maar ook later. 

BEWUST KIEZEN VOOR 
GOED MATERIAAL
Alleen de beste houtsoorten, alleen verf 
die geen chemische sporen nalaat, zo 
min mogelijk plastic en zoveel mogelijk 
recycling: duurzaamheid begint bij de 
materiaalkeuze. Wij gebruiken bijvoor-
beeld alleen FSC-gecertifi ceerd hout in 
onze frames. Dit certifi caat geeft zeker-
heid omtrent de herkomst van het hout. 
Wij kunnen daarmee garanderen dat 

het hout op legale wijze is aangekocht, 
het welzijn van de lokale gemeenschap 
niet in het geding komt en het milieu 
wordt beschermd. Duurzaam kiezen is 
ook kiezen voor producten met een lang 
leven. Onze producten gaan jaren (echt 
jaren) mee.

WERKPLEZIER
Wij vinden het belangrijk om goed 
voor onze medewerkers te zorgen: we 
willen dat ze elke dag met plezier naar 
hun werk gaan. Daarnaast werken we 
alleen met toeleveranciers die net zo 
goed voor hun medewerkers zorgen en 
bovendien in hun bedrijfsvoering 
rekening houden met duurzaamheid.

31
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

“Onze producten gaan 
jarenlang mee en zijn 
gegarandeerd veilig.”



U las het al: als we iets doen, dan 
doen we dat goed. Daarom kiezen we 
bewust voor een full service aanpak:

•   Uitgebreid advies
•  Keuze uit onze collecties
•  Of: een ontwerp op maat
•  Complete installatie
•  Onderhoud en ruime garantie

Of u nu kiest voor een enkel speel-
element, of een grote ruimte wil 
laten omtoveren tot speelparadijs, 
wij regelen alles tot in de puntjes en 
garanderen 100% speelplezier. 

TURN KEY PROJECTEN
Al onze projecten, klein of groot, 
worden speelklaar opgeleverd. Dus: 
inclusief alle gekozen accessoires, 
volledige montage en aandacht voor 
elk detail. Als onze mensen uw pand 
verlaten, kunnen de kinderen zich 
direct uitleven. Aan alles is gedacht.

Onze full service 
fi losofi e
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

“Samen creëren we de ideale 
speelplek. Voor elke ruimte, 

voor elk budget.”



WIJ WETEN WAT WERKT
IKC helpt u graag bij het creëren van speelwaarde. Wij stellen onze jarenlange 
ervaring, opgedane kennis en onderzoeksresultaten ter beschikking om de 
perfecte speelplek te ontwerpen voor uw bedrijf, organisatie of ruimte. Wij 
weten wat werkt. En wij weten dat spelen werkt. Heeft u belang bij meer 
informatie over onze producten of wilt u graag advies van één van onze 
adviseurs? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Let’s turn 
play into profi t 
together!

International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, The Netherlands
Telefoon: +31 (0)321 38 77 30
E-mail: sales@ikcplay.com

International Kids Concepts | HQ ASIA
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Telefoon: +86 (0)573 82 58 61 83
E-mail: sales.cn@ikcplay.com
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