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Software screenshots

Software | One 4 All Touch Table

Available screen sizes Number of games

32” / 43” / 65” 18

De One 4 All Touch Table beschikt over 18 spellen 
en is een perfecte toevoeging aan uw kinderhoek. 
De gezelschapsspellen van vroeger, of een educatief 
uitdagend spel? Alles is mogelijk op deze interactieve 
speeltafel. Bovendien zijn er geen losse onderdelen, dit 
zorgt voor een opgeruimde uitstraling en in vergelijking 
tot normale bordspellen zijn er nooit incomplete spellen! 

One 4 All Touch Table

Zie alle informatie over de spellen op de volgende pagina’s!
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Airhockey is een leuk recreatief spel voor jong en oud. 
Bij dit zeer snelle spel, dat een goed reactievermogen 
vereist, spelen 2 personen tegen elkaar. Er wordt over 
een glad oppervlak gespeeld met een puck en men moet 
proberen een doelpunt te scoren bij de tegenstander. 
Deze spelvariant lijkt erg op het spel met sticks en 
puck op het ijs. Het digitale actievolle spel, zit vol snelle 
bewegingen en bliksemsnelle richtingswisselingen. 
Het zet bovendien aan tot zeer veel concentratie en 
behendigheid om succesvol een doelpunt te scoren. 

Bingo is een spel wat door meerdere spelers tegelijk 
kan worden gespeeld. Het spel wordt gespeeld door het 
wegstrepen van nummers op een bingokaart.  
Dit wegstrepen gebeurt aan de hand van nummers 
die door middel van het trekken van balletjes worden 
getoont. Als eerste de kaart vol? Dan mag er luidt 
‘Bingoo’ worden geroepen. Een valse Bingo?  
Dat wordt zingen! 

Airhockey

Bingo

CleanUp is een spel waarbij kinderen bewust worden 
gemaakt van het milieu en kan gespeeld worden door 
1 tot 4 personen. Zet de pion op een cijfer, om het afval 
weg te spelen. Tik op de dobbelsteen om hetzelfde 
aantal ogen te gooien als in het vakje. Alle spelers 
moeten hun pion op een vakje plaatsen en proberen het 
juiste aantal ogen te gooien. 

Clean up
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Krijg 4 keer dezelfde kleur op een rij! Dit spel wordt 
gespeeld met 2 spelers. Het eerste fiche hangt boven het 
bord! Tik erop, hou vast en sleep naar de gewenste rij. 
Als u het fiche loslaat valt hij naar beneden.

Connect four

Breng de Picasso in jezelf naar boven en maak de 
mooiste tekeningen! Kies een kleurplaat naar keuze en 
begin met kleuren. Aan de zijkant van het scherm kan de 
kleur gekozen worden uit meerdere kleuren. Veeg met 
de vinger over het scherm om de kleur aan te brengen. 
Er kan ook gekozen worden voor een leeg blad om zelf te 
tekenen. Veel plezier!

Dit spel is bedoeld voor 1 speler of samen. Kies een 
plaatje om te beginnen! In het plaatje zijn verschillende 
objecten verstopt. De objecten die aan de zijkant staan 
zijn allemaal te vinden in de afbeelding. Zet een pen 
in een gat aan de zijkant bij een object, de andere pen 
gaat in het gaatje bij het object in de afbeelding. Als alle 
objecten in de afbeelding zijn gevonden is de puzzel 
opgelost!

Drawing

Find and connect
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Dit spel kan door 1 speler of samen worden gespeeld. 
In de pot staat een afbeelding van het soort bloem dat 
uitkomt. Doe eerst de verschillende kleuren zaadjes in 
de pot. De kleuren kunnen ook gemengd worden voor 
een verrassingseffect! Daarna hebben de zaadjes water 
nodig! Als ze volgroeit zijn kunnen ze geknipt worden. 
Heb jij groene vingers? Kweek de mooiste bloemen in dit 
spel! 

Deze puzzels kunnen door 1 speler of samen gelegd 
worden. Er kan gekozen worden tussen 6 verschillende 
formaten. Hoe groter het formaat, hoe kleiner de 
puzzelstukken zijn en hoe moeilijker de puzzel is om op 
te lossen! Zorg dat de stukjes goed geplaatst worden, 
zodat de puzzel 1 geheel wordt. De puzzels die gekozen 
kunnen worden zijn bij alle leeftijden passend.

Dit bordspel kan gespeeld worden met 1 tot 4 personen, 
of tegen de computer. In het menu kan je kiezen of je zelf 
de pionnen wil verslepen, of dat de computer dit doet. 
Als je 6 gooit, door op de dobbelsteen te tikken, mag 
je beginnen en kan er een pion op het bord! Dan mag 
je nog een keer gooien en het aantal ogen met de pion 
verzetten. Wie als eerste alle pionnen in de home-vakken 
heeft, heeft gewonnen! 

Growing

Jigsaw

Ludo



IKC SOFTWARE

IKC | HQ EUROPE 
Dronten | The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com
www.ikcplay.com

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

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.

IKC | HQ ASIA
Shanghai | China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com
www.ikcplay.com.cn

ONE 4 ALL TOUCH TABLE

Bij dit denkspel moet je de code kraken! Zet per rij de 
gekleurde pinnetjes op de gewenste plek. Alle kleuren 
kunnen 1 keer per rij geplaatst worden. Bovenin 
verschijnen er witte en rode pinnetjes. De rode staan 
voor een pinnetje op de juiste plek en een witte voor de 
juiste kleur. Raad welke kleuren er goed staan en los de 
puzzel op! Let op, er zijn 8 pogingen om de puzzel op te 
lossen!

Bij Memory kan gekozen worden uit een spel tegen de 
computer, of een spel met 2, 3 of 4 personen. Er zijn 2 
moeilijkheidsgradaties. Bij de makkelijke versie zijn er 16 
plaatjes en bij de moeilijke 30 plaatjes. Vind en verzamel 
zoveel mogelijk 2 dezelfde plaatjes.

Tik op de golfbal, de witte lijn die te zien is geeft de 
richting aan die de bal op gaat. Veeg met je vinger 
achteruit om de snelheid te bepalen. De pijlen op de baan 
geven hoogte aan, komt er een heuvel of een dal? Zorg 
dat de bal in zo weinig mogelijk zetten in de hole komt. 
Vermijd obstakels en behaal de meeste punten! 

Mastermind

Memory

Minigolf
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Dit spel kan gespeeld worden door 1 speler of samen. 
Er zijn meerdere muziekinstrumenten te zien. Tik op een 
muziek instrument om de muziek te horen. 

Pool is een spel wat een ieder kent! Gebruik de keu en de 
witte bal om de gekleurde ballen in de gaten te stoten. 
Tik op de witte bal en sleep de keu naar achteren. Hoe 
verder naar achteren, hoe sneller de bal rolt. Als er als 
eerste een hele gekleurde bal in een gat wordt gestoten, 
dan zijn de hele ballen voor die speler. Deze speler moet 
al deze ballen wegspelen. Als er een bal is weggespeeld 
mag dezelfde speler nog een keer. Maar let op! Speel je 
de zwarte bal erin? Dan is het spel over en heeft jouw 
tegenstander gewonnen.

Musicmaker

Pool

Recycling is een spel waarbij kinderen bewust worden 
gemaakt van het scheiden van afval. In de tijd waarin wij 
leven wordt aandacht voor milieu steeds belangrijker. 
Sleep het afval naar de juiste container om alles op te 
ruimen. En of je het goed hebt? Dat hoor je vanzelf!

Recycling
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Dit oud Hollandse spel mag niet ontbreken! Tik op een 
steen om te beginnen! Houdt de steen vast en schuif 
deze naar het doel. Boven de ingangen staat het aantal 
te behalen punten als er een steen doorheen gaat. 
Iedere speler heeft 30 stenen, als alle stenen gegooid 
zijn dan is de volgende speler aan de beurt. Scoor jij de 
meeste punten? Dit spel kan gespeeld worden met 1 tot 
4 spelers.

Shuffleboard

Deze welbekende puzzel, voor 1 speler, kan in 2 
moeilijkheidsgraden gespeeld worden. Sudoku is een 
puzzel die bestaat uit 9 blokken van 3x3 vakjes. In elk 
vakje hoort een cijfer te staan van 1 tot en met 9. Vul de 
puzzel zo in, dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3x3 
vakjes de cijfers 1 tot en met 9 een keer voorkomen. Klik 
op een plek in de puzzel om een cijfer te plaatsen en klik 
daarna op het cijfer naar keuze in de kolom rechtsboven. 
Ook kan er gekozen worden voor een potlood functie en 
een gum.

Sudoku

Dit behendigheidsspel wordt door 1 speler gespeeld en 
heeft 2 moeilijkheidsgraden. Zorg dat je zo snel mogelijk 
op de mol slaat met de hamer als deze omhoog komt!  
Je hebt 30 seconden om alle mollen te meppen! Sla je 
raak dan krijg je 10 punten, mis je de mol dan gaan er 
5 punten vanaf. 

Whac A Mole


