
MIEJSCA PUBLICZNE

IKC opracowuje kąciki zabaw przeznaczone 

specjalnie do miejsc publicznych, gdzie 

dzieci mogą bawić się do woli. Szczęśliwi 

rodzice zostają na dłużej i częściej wracają.

Dzieci są mile widziane? 
Stwórz im miejsce do 
zabawy i radości i zacznij 
czerpać zyski!

IKC READY-TO-PLAY
Moduły naścienne do gier

Interaktywne systemy zabaw
Elementy typu Softplay

KOLEKCJE IKC
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

ELEMENTY IKC
Systemy do gir i zabaw

Panele naścienne
Domki do zabawy

Ogrodzenia
Krajobraz do zabawy

Projekty ścienne
Oprogramowanie

IKC CUSTOM MADE
Kąciki zabaw 

Oprogramowanie

MEBLE IKC
Meble dziecięce

Elementy typu Softplay

Turning play into profi t International Kids Concepts
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Większa satysfakcja gości dzięki 
radości i zabawie

Moc zabawy
Widzimy to każdego dnia. Istnieje dobry argu-
ment, który przemawia za: turning play into 
profi t. Zabawa działa. . A inwestycja w radość i 
zabawę zawsze się opłaca.. Na przykład dzięki 
dłuższemu pobytowi, spokojniejszej przestrzeni, 
lepszej jakości obsługi klienta oraz większej 
liczbie powracających gości. Co więcej – dzieci, 
które dzisiaj się bawią, są Twoimi przyszłymi 
klientami.

Nasza fi lozofi a pełnej obsługi
Oznacza to, że troszczymy się o wszystko. Ty 
musisz jedynie wybrać, która koncepcja kącika 
zabaw najbardziej odpowiada Twoim życze-
niom. My zrobimy resztę. Nasza fi lozofi a pełnej 
obsługi przekłada się na następujące kwestie:

• obszerne doradztwo
• wybór z naszych kolekcji
• lub: projekt na zamówienie
• pełny montaż i konserwacja
• szeroka gwarancja

Bezpieczeństwo jest naszym 
najważniejszym priorytetem
Zwłaszcza jeśli dotyczy to bawiących się dzieci. 
Dlatego wszystkie produkty wytwarzamy w 
naszej fabryce, dzięki czemu przez cały czas 
możemy zapewniać bezpieczeństwo naszych 
produktów. Posiadają również certyfi kację SGS 
zgodnie z normą EN-71, dlatego gwarantują 
bezpieczeństwo i trwałość.

Wiemy dokładnie, czego chcą dzieci 
I co działa w różnych miejscach. Lotniska, 
centra handlowe, budynki administracji państ-
wowej, instytucje: nasze kąciki zabaw znajd-
ziesz wszędzie. Będzie nam niezwykle miło 
zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie 
w zakresie bawienia się i wartości zabawy. 
Czy chciałbyś również dowiedzieć się więcej 
na temat the power of playing ? Uwielbiamy 
oferować swoje doradztwo!

„Nasze koncepcje zabawy działają. Zapewniają dzieciom 
niekończącą się radość i zabawę we wszystkich możliwych 

miejscach na całym świecie. Dzięki temu dzieci oraz rodzice 
są zrelaksowani i czują się mile widziani”.



„Zindywidualizowany kącik dla dzieci, 
który IKC zaprojektowało dla Emmy 
Ecke, idealnie pasuje do stylu BvB”.
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