
PROJECTINRICHTERS

Speelplezier als essentieel  
uitgangspunt voor  
elke ruimte

Speelwaarde 

 meenemen in het 

 ontwerpproces zorgt 

voor een perfecte  

integratie!



1. 2. 3. 4.

All our products are inspected, tested 
and certified by SGS Laboratories.

European standard EN 71 specifies 
safety requirements for toys. 
Compliance with the standard is legally 
required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC 
certified wood, so eco- and 
environment friendly!

Our products are conform with 
health, safety and environmental 
protection standards for products 
sold within the EU.

Een ruimte is pas 
compleet als  
iedereen zich  
welkom voelt.

Ook kinderen! Daarom biedt IKC 
speeloplossingen 
voor elke ruimte, 

naar elke wens en in 
elk werelddeel.

Speelhoeken waarin 
kinderen leren, zich 

ontwikkelen en 
uitgedaagd worden 

om te bewegen.

Een betere wereld 
door gelukkige  

kinderen



Een kinderhoek die perfect 
aansluit bij uw ontwerp

AANDACHT VOOR KINDEREN BETAALT  
ZICH TERUG

ONZE KENNIS COMBINEREN MET  
UW EXPERTISE?

Speelwaarde meenemen in het ontwerpproces zorgt voor een 
perfecte integratie en uiteindelijk in een hogere omzet voor uw 
klanten. Door een speelhoek te plaatsen voelen ouders met 
kinderen zich welkom. Overige bezoekers zien tevreden,  
blije kinderen waardoor zij een positievere beleving ervaren  
en vaker terug komen.

Door samen te werken aan speelwaarde kunnen we de perfecte 
speelruimte voor kinderen ontwerpen binnen uw project.  
Wij kunnen kant en klare 3D modellen van onze producten 
aanleveren, die u kunt gebruiken om een speelhoek in te tekenen. 
Een speelhoek kan ontworpen worden in elke gewenste stijl, maar 
kan ook worden samengesteld uit onze bestaande collecties.

“De kinderhoek biedt een goede oplossing 
voor ouders die graag rustig willen winkelen”  
- Interieurmanager H&M Nederland



“IKC ontwierp een volledig 
unieke speelhoek voor  
Emma’s Ecke die perfect past 
bij de BvB stijl.”

- Visual merchandising  
 Voetbalclub  
 Borussia Dortmund

Speelconcepten 
Projectinrichters



“We merken dat de afspraken nu 
soepeler verlopen, omdat de  
kinderen meer ontspannen zijn.”

- Facilitair manager Maasstad
 ziekenhuis

“We zien continu kinderen  
spelen in de kinderhoek.  
We merken dat kinderen zich 
minder snel vervelen tijdens  
het wachten nu ze een  
speelruimte hebben.”
 
- Christof Kontogiannis, 
 Passanger Experience 
 manager Köln Airport



Waarom samen
met IKC?

DE KRACHT VAN SPELEN VOLGENS IKC

VEILIG, EERLIJK & DUURZAAM IS VOOR ONS 
VANZELFSPREKEND

ALLES IN EIGEN BEHEER!

Ons doel is om van elke organisatie een kindvriendelijke 
omgeving te maken. Door onze kennis over en liefde 
voor spelende kinderen te bundelen komen wij tot 
krachtige producten die elke ruimte omtoveren tot een 
kindvriendelijke plek waarin kinderen zich eindeloos 
vermaken.

En helemaal als het om spelende kinderen gaat. Daarom 
kiezen wij voor materialen die lang meegaan, veilig in 
gebruik zijn en geen schade berokkenen aan het milieu. 
Daar hebben de spelende kinderen niet alleen nu wat 
aan, maar ook later.

Wij hebben het hele proces, van design tot installatie, 
in eigen beheer. Met hoofdkantoren in Nederland en 
Shanghai China en een fabriek in Jiaxing China bedienen 
we klanten over de hele wereld.

Onze full service filosofie: 
• Uitgebreid advies.
• Keuze uit onze collecties.
• Een ontwerp op maat.
• Complete installatie, onderhoud en ruime garantie.



EEN BETERE WERELD DOOR GELUKKIGE KINDEREN 

www.ikcplay.nl

OOK KINDERVRIENDELIJK ONDERNEMEN?
Of u nu veel of weinig ruimte heeft, een groot of klein budget: 
kindervriendelijk ondernemen is altijd een optie. Wij leveren al 
jaren speelwaarde aan retailers over de hele wereld.

Wilt u graag meer informatie of advies? 
Neem contact op met onze specialisten of bekijk onze website.

+31 (0)321 387 730 | sales@ikcplay.com | www.ikcplay.nl

Door onze kennis en liefde voor spelende kinderen te bundelen komen wij tot krachtige 
producten die elke onderneming omtoveren tot een kindvriendelijke plek. Het doel van 
onze creatieve en uitdagende speelconcepten is om kinderen op een speelse manier te 
laten leren en zich fijn te laten voelen waardoor zij zichzelf kunnen zijn.

Alleen de beste houtsoorten, verf die geen chemische sporen nalaat, zo min mogelijk 
plastic en zoveel mogelijk recycling. 

Onze duurzame speelconcepten: 
• Bevatten alleen FSC-gecertificeerd hout.
• Voldoen aan de EN-71 veiligheidsnorm.
• Worden gespoten met antibacteriële, krasvaste verf.
• Zijn gemakkelijk schoon te maken.
• Bevatten geen losse onderdelen.

DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID BEGINT BIJ MATERIAALKEUZE



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ  Dronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai, China
+86 (0)573 8258 6183
sales.cn@ikcplay.com

www.ikcplay.nl


