
PROJEKTANCI

Dowiedz się, jak razem z IKC możesz stworzyć 

optymalne miejsce do zabawy, aby dzięki temu 

zapewnić jak najlepszą obsługę klientów, dłuższe 

wizyty i większą liczbę powracających gości.

Odkryj the power 
of playing  
w każdym miejscu

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
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Radość i zabawa to podstawa 
każdego miejsca

Turning play into profi t, together
Nasi specjaliści ds. zabawy z chęcią zapewnią 
doradztwo w trakcie procesu projektowania. W 
ten sposób łączymy naszą wiedzę, aby tworzyć 
miejsca gwarantujące wyjątkową zabawę. To 
się opłaca. Zawsze. Nazywamy to: Turning play 
into profi t. Klienci lub goście zostają na dłużej, 
wydają więcej pieniędzy, częściej wracają i 
korzystają z lepszej obsługi klienta.

Nasza fi lozofi a pełnej obsługi
Nasza fi lozofi a pełnej obsługi
Od pomysłu aż po doskonałą realizację: 
dbamy o wszystko. Wspólnie obmyślamy, jakie 
miejsce do zbaw chcesz zaoferować, a my 
robimy resztę. W ten właśnie sposób wspólnie 
tworzymy wartość zabawy. 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.

A może współpraca nad wartością zabawy?
Pragniemy zaoferować Ci swoje wieloletnie, 
międzynarodowe doświadczenie. Nasz 
kreatywny zespół tworzy place zabaw dla 
dzieci przeznaczone miedzy innymi do 
placówek opieki zdrowotnej, zakładów HoReCa, 
handlu detalicznego i wielu różnych miejsc 
publicznych. y chciałbyś również dowiedzieć 
się więcej na temat the power of playing ? 
Uwielbiamy oferować swoje doradztwo! Z 
wielką przyjemnością podzielimy się naszą na 
temat wartości zabawy.

„Nasze koncepcje zabawy działają. Zapewniają dzieciom niekończącą 
się radość i zabawę. Dzięki temu rodzice są zrelaksowani, a 

zrelaksowani rodzice wydają więcej pieniędzy. Widzimy to już od 
wielu lat zarówno w Holandii, jak i za granicą”.



„Mamy o 20% więcej rodzin w restauracji 
niż przedtem, kiedy nie mieliśmy pla-

cu zabaw IKC. Kącik dla dzieci to dobre 
narzędzie, aby pozyskać więcej rodzin w 

restauracji”.

Mario Ljubic
Właściciel Burger King Whoppertal Niemcy


