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“Wat is uw fijnste speelherinnering als kind?”
“Wellicht krijgt u nu een glimlach op uw gezicht als u hieraan terugdenkt... Dit is niet alleen de herinnering aan het
spelen, maar ook het onbezorgde gevoel wat jonge kinderen kenmerkt als ze zichzelf kunnen zijn in een
positieve omgeving.
Want kind zijn betekent; spelen, lachen, zelfvertrouwen, creativiteit, non-verbaal communiceren en
onbevooroordeeld zijn. Op deze jonge leeftijd worden vele miljoenen verbindingen in de hersenen gemaakt die
bepalend zijn voor de rest van het leven van kinderen.
Het is mijn missie om overal ter wereld een afdruk achter te laten door het creëren van deze positieve omgeving.
Reis mee en ontdek de sfeer die wij voor kinderen realiseren met onze speelconcepten.”

- MARCO LANKMAN, CEO IKC GLOBAL
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“Wij creëren leuke en
educatieve spellen voor
kinderen van alle leeftijden,
waar ook ter wereld.”

De kracht van spelen
is universeel
Wij streven naar een betere wereld door kinderen
de mogelijkheid te geven om zo lang mogelijk kind te
blijven. Onze creatieve en uitdagende speelconcepten
laten kinderen zich fijn voelen waardoor zij zichzelf
kunnen zijn. Dit zorgt ervoor dat kinderen over de
hele wereld zich welkom voelen binnen professionele
organisaties en andere omgevingen.

KINDERSPEL IS OVERAL HETZELFDE
Ons bedrijf is gevestigd in Nederland, maar onze
speelconcepten zijn een wereldwijd succes. Ondanks
de grote verschillen tussen landen, culturen en talen,
blijft kinderspel overal hetzelfde. Het is essentieel bij
de ontwikkeling van een kind. Het ontwerp van onze
speelconcepten maakt het mogelijk voor kinderen om
veilig en zonder uitleg met onze producten te spelen.
Door de ontwikkeling van kinderen over de hele wereld
te ondersteunen, investeren wij in de toekomst.
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De korte- en lange termijn
voordelen van speelwaarde
Spelen creëert prachtige herinneringen. Deze herinneringen betalen zich terug,
omdat kinderen opgroeien en zich herinneren waar ze het vroeger naar hun zin
hadden. Als kinderen zich vermaken, blijven ouders langer, besteden meer en
komen vaker terug. Als ouders weten dat hun kinderen plezier hebben en zich
welkom voelen, kiezen ze eerder weer voor uw organisatie.

INVESTEER IN SPEELWAARDE
Wij ontwerpen, produceren en installeren kinderhoeken waarmee kinderen urenlang
speelplezier ervaren. Dit levert uw organisatie veel meer op dan alleen blije
kinderen. Gezinnen voelen zich welkom en komen graag bij u terug. Ook andere
bezoekers en werknemers ondervinden minder hinder door rondrennende kinderen
in uw organisatie.
Of u nou veel of weinig ruimte heeft, een groot of een klein budget: speelwaarde
creëren is altijd een slimme investering:
		 hogere omzet
		 meer aanloop
		 meer terugkerende bezoekers
		 meer rust binnen uw organisatie
		 unieke marktbeleving

10
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“Door onze kennis en liefde voor
spelende kinderen te bundelen
komen wij tot krachtige producten
die elke ruimte omtoveren tot een
kindvriendelijke omgeving.”

U ziet onze speelconcepten
overal terug…

GEZONDHEIDSZORG
Wachten is onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij de dokter, tandarts of wanneer er medicijnen
opgehaald worden bij de apotheek. Een speelconcept in de wachtruimte creëert een
aangename sfeer voor al uw bezoekers en werknemers. De kinderen en hun ouders zijn
meer ontspannen, wat zorgt voor een korter consult.

RETAIL

KINDEROPVANG

Terwijl de kinderen spelen, krijgen ouders meer tijd en rust om te winkelen en aankopen te

Als er één plek is waar plezier hebben belangrijk is, dan is het wel bij de kinderopvang.

doen. Ze kunnen zich focussen op uw assortiment, terwijl de kinderen zichzelf vermaken.

Hier vertrouwen ouders hun kinderen aan iemand anders toe. Daarom is het belangrijk

Het is aangetoond in verkoopcijfers: spelende kinderen hebben een positief effect op de

dat de kinderopvang een veilige omgeving voor de kinderen biedt. Met onze veilige speel

klantervaring en merkbekendheid. Ook biedt het ouders de tijd om meer geld uit te geven.

concepten kunnen kinderen eindeloos spelen.

HORECA

RECREATIE

De beleving van uw gasten tijdens een diner, vakantie of overnachting hangt vaak nauw

Een dagje uit is leuk voor jong en oud, maar ook in uw recreatie onderneming kan het

samen met de vraag of kinderen zich vermaken. Door iedereen een eigen plek te geven binnen

voorkomen dat uw bezoekers even moeten wachten. Voor volwassenen is dit vaak geen

uw organisatie, voelen alle gasten zich comfortabel en welkom. Families bestellen vaker nog

probleem, maar voor de allerkleinste bezoekers kan dit leiden tot verveling. Een speel-

een drankje extra en komen eerder terug omdat ze een prettige ervaring hebben gehad.

concept geeft kinderen een veilige, eigen plek binnen uw organisatie om te spelen,
te ontdekken en te leren.

OPENBARE EN PUBLIEKE RUIMTES

PROJECTINRICHTERS

Een kinderhoek in openbare ruimtes zorgt ervoor dat u ongehinderd gesprekken kunt voeren

Het is een waardevolle trend dat steeds meer interieurontwerpers, architecten en project

met uw bezoekers. Of dat nou aan de balie van het gemeentehuis is of tijdens het wachten

ontwikkelaars speelwaarde meenemen in de beginfase van het ontwerpproces. Om u hierbij

op het vliegveld. Families voelen zich welkom omdat u een aangenamere sfeer heeft

te ondersteunen, levert IKC u de 3D modellen van onze producten aan. Dit zorgt voor een

gecreëerd. Blije kinderen zorgen voor blije ouders.

optimale integratie van speelwaarde in elk project.
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“Van een enkel wandspel tot een
custom made kinderhoek.
Met onze speelconcepten zijn de
mogelijkheden eindeloos.”

Ontdek onze collecties en
laat u inspireren...

IKC CLASSIC
De Classic collectie bestaat uit vele tijdloze IKC ontwerpen.
De collectie is al jarenlang een wereldwijd succes dankzij de
herkenbare stijl en vrolijke kleuren.

Van ontwerp tot installatie, de gehele productie van onze producten is in eigen beheer, dat is
hoe wij plezier en veiligheid kunnen garanderen. Dankzij onze materiaalkeuze en productietechnieken, gaan onze producten jarenlang mee. Daarbij houden wij rekening met
optimale hygiëne.

IKC BUXUS

IKC MONSTER

De Buxus collectie bestaat uit ergonomisch ontworpen kinder

De Monster collectie neemt kinderen mee op een reis door het

meubels met een duurzame uitstraling en duidelijk zichtbare houten

universum. Deze kleurrijke collectie stimuleert de fantasie van

verbindingen. Binnen deze collectie vindt u stoelen, tafels, banken

kinderen.

en een kralentafel in diverse kleuren.

IKC DELTA

IKC ARCTIC

De Delta collectie bevat interactieve speelsystemen en touch

De Arctic collectie heeft een duurzame, natuurlijke uitstraling met

screens. Met deze speelconcepten kunnen tot vier kinderen op

neutrale kleuren. De houten frames hebben een witte zeefdruklaag

hetzelfde moment samen spelen. De schermen zijn gemakkelijk

voor een moderne, frisse look.

schoon te maken, zeer sterk en vandalismebestendig.
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“Wij gebruiken onze ervaring
en expertise om passende
en commercieel interessante
speelconcepten te creëren.”

Een design vanaf
de eerste schets
Wij zijn trots op onze creatieve en fantasierijke teams die zichzelf onderdompelen in
de wereld van kinderen. Dit resulteert in mooie kinderhoeken met een hoge speelwaarde
die geschikt zijn voor elke ruimte. Of u nu kiest uit onze collectie of voor een custom
ontwerp, de mogelijkheden zijn eindeloos.

OOG VOOR DETAIL
Onze ontwerpers brengen elke fantasie tot leven met aantrekkelijke ontwerpen.
Van een idee tot de eerste lijnen en van een schets naar een realistisch 3D model.
Alle speelconcepten zijn ontworpen met zorg en oog voor detail. Conceptueel denken zit
bij het ontwerpteam in hun DNA.

INTERACTIEVE SPELLEN
Onze game developers bedenken en maken interactieve spellen. Deze spellen nemen
de kinderen mee op een digitaal avontuur vol met uitdagingen. Dankzij al onze software
mogelijkheden zijn er veel spellen om uit te kiezen. Allemaal compleet geïnstalleerd op
onze touchscreens, klaar om te spelen.

3D PRESENTATIES SPREKEN TOT DE VERBEELDING
Wanneer wij een concept presenteren, doen wij dit op een realistische manier. Onze 3D
presentaties bieden u een levensechte impressie van hoe de gewenste kinderhoek eruit
komt te zien. Op deze manier weet u precies wat u kunt verwachten.

22
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Waarom een custom
speelconcept?
Omdat dit de merkbeleving voor zowel kinderen en hun ouders bevordert.
Het is een goede manier om kinderen te vermaken op uw eigen,
unieke wijze. Het is een ruimte waar kinderen zich kunnen onder dompelen
in de wereld van uw merk. Kinderen en hun ouders krijgen op deze manier
bij ieder bezoek aan uw locatie een positieve ervaring. Dit noemen wij:
de kracht van spelen.

MUUR DESIGNS EN EPDM VLOEREN
Voeg extra speelwaarde toe aan uw kinderhoek door de muur te bekleden
met het logo of de kleuren van uw organisatie. Uiteraard kunt u ook
kiezen voor een ander passend ontwerp. Daarnaast kunt u de kinderhoek
uitbreiden met een valdempende EPDM vloer. U heeft hierbij keuze uit
zestien verschillende kleuren en talloze kleurcombinaties. De EPDM vloer
is gemaakt van kleine rubberen korrels, die het mogelijk maken om de
vloer volledig naar wens vorm te geven.
Ons ontwerp- en productieproces is uniek omdat IKC alles, van begin
tot eind, in eigen beheer heeft. Van ontwerp tot aan de installatie in uw
organisatie. IKC heeft over de afgelopen jaren al vele speelconcepten
voor verschillende merken over de hele wereld ontworpen.
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“Spelende kinderen
zorgen voor een positieve
merkbekendheid op
lange termijn.”

Ons wereldwijde verkoopen distributienetwerk
Wij leveren al meer dan twaalf jaar passende speelconcepten aan klanten over de hele wereld. Wij beheren
het complete distributie proces met hoofdkantoren in Nederland en Shanghai China en onze eigen fabriek in
Jiaxing China.

HOOFDKANTOOR EUROPA
Ons Europese hoofkantoor bevindt zich in Nederland. Hier werken onze ontwerpers en marketeers nauw
samen met onze verkoop en logistiek professionals, om alle klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.
Hier hebben wij ook een magazijn dat functioneert als distributiecentrum en als thuisbasis voor onze
monteurs waar zij de installaties voorbereiden.

HOOFDKANTOOR AZIË
De Aziatische markt wordt bediend vanuit ons hoofdkantoor in China. Ons commerciële team in Shanghai
bestaat uit een verkoop-, marketing- en ontwerpafdeling. Met dit team leveren we speelwaarde aan
de groeiende Chinese markt en aan de omliggende landen zoals Japan, Singapore, Thailand en India.

ONZE DISTRIBUTEURS
Als aanvulling op onze sales teams, werken wij ook samen met een uitgebreid distributeursnetwerk.
Dit maakt het mogelijk om wereldwijd connecties te maken met verschillende landen. Door de kennis van
onze distributeurs over hun land en cultuur te combineren met onze expertise over speelwaarde, bedienen
wij optimaal organisaties over de hele wereld.
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“De kracht van spelen:
een aangename sfeer in de
wachtkamer door
spelende kinderen.”

Productie in eigen beheer
Onze fabriek is gevestigd in het oosten van China, in de stad Jiaxing, een half uur
verwijderd van Shanghai. Hier produceren wij al onze speelconcepten, zodat we iedere
stap in het productieproces controleren. Waardoor wij de veiligheid van onze producten
kunnen garanderen.

MATERIAALKEUZE
Wij gebruiken alleen materialen van hoogwaardige kwaliteit. Deze keuze is gebaseerd
op het idee dat alleen de beste grondstoffen gebruikt moeten worden om een perfect
speelconcept te creëren. Onze producten zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd hout
en MDF, wat er voor zorgt dat het eindproduct warm en sterk aanvoelt. Onze speel
concepten zijn geschilderd met verf op waterbasis en afgewerkt met een krasvaste,
antibacteriële lak.

PRODUCTIEPROCES
Van het ruwe hout dat wordt geleverd aan de fabriek tot het gladde, met de hand
geschuurde eindproduct. Van de eerste laag verf tot de afwerkingslak. Wij behandelen
onze producten met veel zorg. De graphics worden laag voor laag, met een traditionele
zeefdrukmethode, op het hout aangebracht.

VEILIGHEID EN CERTIFICATIE
Onze producten zijn allemaal SGS-gecertificeerd volgens de EN-71 norm en daarmee
bewezen veilig en duurzaam. Met onze uitgebreide controles verzekeren wij dat onze
producten altijd aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. Dit blijkt
dan ook uit onze standaard productgarantie van twee jaar.
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Eerlijk en duurzaam is voor
ons vanzelfsprekend
Daarom gebruiken wij materialen die lang meegaan en geen schade berokkenen aan
het milieu. Daar hebben de spelende kinderen niet alleen nu wat aan, maar ook later.

BEWUSTE KEUZE VOOR KWALITEITSMATERIALEN
Duurzaamheid begint met de juiste grondstofkeuze: Alleen de beste houtsoorten, verf die
geen chemische sporen nalaat, zo min mogelijk plastic en zoveel mogelijk recycling.
Wij gebruiken FSC-gecertificeerd hout voor onze frames, dit biedt zekerheid over de
herkomst van het hout. Op deze manier zijn wij er zeker van dat de gezondheid van de lokale
gemeenschap geen risico loopt, en dat het milieu beschermd blijft.
Wij werken voortdurend aan de efficiëntie van ons productieproces, door een verschil
te maken op de volgende vier punten:
• eerlijke materialen en faciliteiten
• economische transportplanning
• energiezuinige productie
• recyclen van verpakkingsmaterialen

PLEZIER IN HET WERK
Wij hechten veel waarde aan de zorg voor onze medewerkers en willen dat zij van elke
werkdag genieten. Daarnaast werken wij alleen samen met leveranciers die dezelfde
standaard hanteren voor hun medewerkers.
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“Onze producten hebben
een lange levensduur en
zijn gegarandeerd veilig.”

Onze full service
filosofie
Alle speelconcepten zijn ontworpen met grote zorg en oog voor detail. Als de
kinderhoek is ontworpen en geproduceerd, komen onze monteurs de kinderhoek
installeren. Zij werken met de focus op veiligheid. Wij bieden u altijd een
volledige service:
• uitgebreid advies
• complete installatie
• onderhoud
• ruime garantie
Of u nu voor een los speelelement kiest, of een complete ruimte wilt transformeren
naar een kinderparadijs, wij regelen alles, van ontwerp tot installatie.

TURN-KEY PROJECTEN
Al onze projecten, groot of klein, worden turn-key opgeleverd. Wanneer onze
mensen uw locatie verlaten, zult u gelijk de voordelen van speelwaarde in uw
bedrijf merken, kinderen kunnen gelijk gaan spelen.
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“Wij bieden wereldwijd
speelwaarde voor elke ruimte,
ieder budget en naar elke wens.”

Een betere wereld door
gelukkige kinderen
ONTDEK EEN KINDVRIENDELIJKE AANPAK
Onze specialisten helpen u graag met het transformeren van uw bedrijf naar een kind
vriendelijke omgeving. Zo kunt u profiteren van de positieve effecten van een kinderhoek.
Meer informatie of advies over een specifieke ruimte ontvangen? Neem contact met ons
op, onze specialisten helpen u graag!
International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ Dronten, The Netherlands
Phone: +31 (0)321 38 77 30
Email: sales@ikcplay.com
International Kids Concepts | HQ ASIA
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 Liyang road, Hongkou district, Shanghai, China
Phone: +86 (0) 21 6506 1232
Email: sales.cn@ikcplay.com
International Kids Concepts | IKC FACTORY
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Phone: +86 (0) 573 82 58 61 83
Email: sales.cn@ikcplay.com
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