RECREATIE

Een hogere
bezoekerstevredenheid
door speelplezier

Van sportkantine
tot vakantiepark:
een aangename sfeer
voor al uw bezoekers!

Een betere wereld
door gelukkige
kinderen

Passende speelhoeken
voor alle soorten recreatie
SPELEN ZORGT VOOR EEN POSITIEVE
AFLEIDING
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Iedere recreatiegelegenheid is anders, maar een kinderhoek
zorgt altijd voor hetzelfde positieve effect op de beleving van

Een ruimte is
pas compleet

Ook kinderen!

Daarom biedt IKC

Spelende kinderen
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in de kantine van het zwembad of kijken rustig rond in de
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een positief effect

souvenirwinkel van het pretpark. Ook wanneer bezoekers even

welkom voelt.

naar elke wens en in

op de beleving van

moeten wachten, biedt een speelhoek afleiding voor de kinderen.

elk werelddeel.

al uw bezoekers.

DE VOORDELEN VAN EEN KINDERHOEK IN
UW RECREATIEGELEGENHEID
Door iedereen een eigen plek te geven binnen uw onderneming,
voelen alle bezoekers zich fijn en welkom. Dit zorgt voor een
prettige ervaring bij uw sportvereniging, museum, bioscoop of
pretpark. Dit aangename bezoek uit zich in meer terugkerend
publiek, een betere merkbekendheid en een hogere omzet.

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.

“De kinderhoek is een plek waar kinderen veilig kunnen
spelen. Dit zorgt voor meer rust in het restaurant en
overige ruimtes van het hotel.”
- Johannes Huisman. Van der Valk Emmeloord

“IKC ontwierp een volledig unieke
speelhoek voor Emma’s Ecke die
perfect past bij de BvB stijl.”
- Visual merchandising
professional. Borussia
Dortmund Football
Club Germany

Favorieten in
de recreatie
FOREX WANDBEKLEDING

WANDSPEL TIP OF THE ICEBERG

Onze wandbekleding voor kinderhoeken is in

Tip of the iceberg is een draai- en behendigheidsspel

verschillende voorbeelddesigns verkrijgbaar, maar kan

waarbij kinderen, door aan het wiel te draaien, het

ook geheel gepersonaliseerd worden naar uw eigen

balletje door het doolhof kunnen verplaatsen.

wens of huisstijl. Samen met ons design team brengen

Ze moeten onderweg de wakken ontwijken om de

wij uw ideale speelhoek tot leven! Kies bijvoorbeeld

vlag te kunnen bereiken. Dit speelwiel ondersteunt

voor een realistische look met veel details, of voor een

de hand-oog coördinatie.

minimalistische 2D print in vrolijke kleuren.

VINYL VLOER

WANDSPEL CRAZY MIRROR

Onze duurzame vinyl vloeren worden gemaakt

Crazy mirror is een variant op de klassieke lachspiegel,

van een zeer stevig materiaal waar ieder gewenst

waarbij het spiegelbeeld van de kinderen wordt

design op geprint kan worden. De vloeren worden zo

verdraaid en verbogen tot intrigerende reflecties.

geproduceerd dat ze lang meegaan, niet snel verkleuren

Het speelpaneel kan aan de muur of aan een IKC

en bestendig zijn tegen slijtage.

speelsysteem bevestigd worden, hierdoor neemt het
wandspel weinig ruimte in beslag.

EPDM SPEELVLOER

INTERACTIEF DELTA 17 WALL

Valdempende EPDM speelvloeren zijn verkrijgbaar

Het Delta 17 inch interactieve speelsysteem is

in alle denkbare designs, en maken een speelruimte

verkrijgbaar met een witte en blauwe behuizing

helemaal veilig. In combinatie met bijpassende

die geschikt is voor montage aan de muur, op een

wandspellen, vrijstaande speelsystemen of speelhuizen

speelhek of op een speelsysteem. Dit mega populaire

wordt iedere ruimte in een handomdraai een prachtige

speelsysteem is inmiddels wereldwijd op duizenden

fantasiewereld binnen uw gewenste thema.

locaties terug te vinden.

“Door het toevoegen van een
kinderhoek maken wij het voor
ouders gemakkelijker om naar de
sportschool te gaan.”
- Sportschool Gym3 Amstelveen

Waarom samen
met IKC?
DE KRACHT VAN SPELEN VOLGENS IKC

EEN SPEELCONCEPT OP EEN STRATEGISCHE PLEK

Ons doel is om van elke organisatie een kindvriendelijke

Het optimale positieve effect van een speelhoek bereikt u door een strategische plek te

omgeving te maken. Door onze kennis over en liefde

kiezen. Bij het restaurant geeft u bezoekers de mogelijkheid om rustiger en uitgebreider

voor spelende kinderen te bundelen komen wij tot

te eten. Maar door een speelhoek bij de ticketbalie, gaan kinderen zich niet vervelen in de

krachtige producten die elke ruimte omtoveren tot een

wachtrij. Blije kinderen zorgen voor blije ouders.

kindvriendelijke plek waarin kinderen zich eindeloos
vermaken.

DUURZAAMHEID EN VEILIGHEID BEGINT BIJ MATERIAALKEUZE
Alleen de beste houtsoorten, verf die geen chemische sporen nalaat, zo min mogelijk

VEILIG, EERLIJK & DUURZAAM IS VOOR ONS
VANZELFSPREKEND

plastic en zoveel mogelijk recycling.
Onze duurzame speelconcepten:

En helemaal als het om spelende kinderen gaat. Daarom

• bevatten alleen FSC-gecertificeerd hout

kiezen wij voor materialen die lang meegaan, veilig in

• voldoen aan de EN-71 veiligheidsnorm

gebruik zijn en geen schade berokkenen aan het milieu.

• worden gespoten met antibacteriële, krasvaste verf

Daar hebben de spelende kinderen niet alleen nu wat

• zijn gemakkelijk schoon te maken

aan, maar ook later.

• bevatten geen losse onderdelen

ALLES IN EIGEN BEHEER!
Wij hebben het hele proces, van design tot installatie,
in eigen beheer. Met hoofdkantoren in Nederland en

OOK KINDVRIENDELIJK ONDERNEMEN?

Shanghai China en een fabriek in Jiaxing China bedienen

Of u nu veel of weinig ruimte heeft, een groot of klein budget:

we klanten over de hele wereld.

kindvriendelijk ondernemen is altijd een optie. Wij leveren al jaren
speelwaarde aan recreatiegelegenheden over de hele wereld.

Onze full service filosofie:
• uitgebreid advies

Wilt u graag meer informatie of advies?

• keuze uit onze collecties

Neem contact op met onze specialisten of bekijk onze website.

• een ontwerp op maat
• complete installatie, onderhoud en ruime garantie

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