
ONTWERPERS

Ontdek hoe u samen met IKC optimale

speelwaarde kunt creëeren voor

ultieme klantbeleving, langere bezoeken

en vaker terugkerende gasten.

Ontdek the power 
of playing in elke 
ruimte

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
Speelhoeken

Custom software

IKC MEUBILAIR
Kindermeubels

Softplay

Turning play into profi t International Kids Concepts
HQ EUROPE
Dronten, The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA
Jiaxing, China
+86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com

Speelplezier als essentieel 
uitgangspunt in elke ruimte

Turning play into profi t, together
Onze speelspecialisten denken graag mee in uw 
ontwerpproces. Zo combineren we onze exper-
tise om een ultieme speelbeleving te creëren. 
Dat betaalt zich altijd terug. Turning play into 
profi t, noemen we dat. Klanten of gasten blijven 
langer, geven meer geld uit, komen vaker terug 
en hebben een betere klantbeleving.

Onze full service fi losofi e
Van idee tot perfecte uitvoering: wij regelen 
alles. We bedenken samen welke speelbeleving 
we willen bieden en de rest doen wij. Zo creëren 
we samen speelwaarde. Onze full service fi lo-
sofi e vertaalt zich in:

• uitgebreid advies
• keuze uit onze collecties
• of: een ontwerp op maat
• complete installatie en onderhoud
• ruime garantie

Veiligheid boven alles
Helemaal als het om spelende kinderen gaat. 
Daarom maken wij alle producten in onze 
eigen fabriek en kunnen zo altijd de veiligheid 
van onze producten garanderen. Deze zijn 
bovendien door de SGS gecertifi ceerd volgens 
de EN-71 norm en daarmee bewezen veilig en 
duurzaam in gebruik.

Samenwerken aan speelwaarde?
Wij denken graag mee vanuit onze jarenlange 
en internationale ervaring. Ons creatieve team 
creëert speelplekken voor onder andere de 
gezondheidszorg, horeca, retail en verschillende 
publieke ruimtes. Wilt u ook kennis maken met 
the power of playing? Neem gerust contact op. 
Dan delen wij met veel plezier onze kennis over 
spelen en de waarde van spelen.

“Onze speelconcepten werken. Ze bieden kinderen eindeloos 
veel speelplezier op allerlei verschillende plekken over heel de 

wereld. Dat zorgt voor ontspannen ouders én ontspannen 
kinderen die zich welkom voelen.”



“We hebben zo’n 20% meer families 
in het restaurant vergeleken met 

vroeger, toen wij nog geen IKC 
speelhoek hadden. Ook komen families 

sneller terug naar ons restaurant.”

Mario Ljubic
Eigenaar Burger King Whoppertal Duitsland


