ENTERIŐR TERVEZŐK,
DESIGNEREK

Játszósarok koncepciók,
mint a közösségi terek
nélkülözhetetlen elemei

Gondoljunk a
gyerekekre is
közösségi terek
tervezésekor!
Így alkothatunk
tökéletes tereket!

A boldog gyerekek
jobb világot
teremtenek
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Az IKC
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önmaguk
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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.

Egy gyereksarok,
mely tökéletesen
illik stílusához
A GYEREKEK FIGYELEMBEVÉTELE MEGTÉRÜL
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha egy közösségi teret
gyerekbaráttá teszünk már a tervezéskor, akkor az a későbbiekben
megtérül. A gondos tervezés nagyobb vásárló forgalmat és
árbevételt eredményez. Gyereksarkok elhelyezésével a szülőknek
is kellemesebb az időtöltés. Elégedett és boldog gyermekekkel
találkozni pozitív élményt nyújt más látogatók számára is. A
családok és a vásárlók szívesebben és gyakrabban térnek vissza ide.

TUDÁSUNK ÖSSZEKAPCSOLÁSA AZ ÖNÖK
SZAKÉRTELMÉVEL?
Lakberendezőkkel és designerekkel együtt dolgozva
megtervezhetjük a tökéletes játékteret a gyermekek számára
a projekjeiken belül. 3D-s terveket biztosítunk a termékekről,
amelyeket könnyen fel tudnak használni terveikben. A
játszósarkok egyedileg is megtervezhetőek, de meglévő
gyűjteményeinkből is összeállíthatóak.

“A gyereksarok egy nagyszerű megoldást nyújt a
szülőknek lefoglalni gyermekeiket, amíg ők
válogatnak és vásárolnak.”
– Enteriőr menedzser H&M Hollandia

Játék koncepciók designereknek,
lakberendezőknek és belső
építészeknek

“Az IKC teljesen egyedi játékteret
tervezett az Emma’s Ecke
számára, amely tökéletesen
illeszkedik a BvB stílusához.”
- Visual merchandising szakember.
Borussia Dortmund
Football Club Germany

					
„A gyerekek folyamatosan
játszanak a gyereksarokban.
Észrevettük, hogy a gyerekek
nem unják el magukat és
sokszor nehézkesen indulnak a
beszálló kapuk felé.”
- Christof Kontogiannis,
a kölni repülőtér
utasélmény-menedzsere

“A vizsgálatok sokkal gördülékenyebben
zajlanak, mert a gyermekek sokkal nyugodtabban viselkednek a váróteremben. Játszanak, ezáltal gyorsabban és
hasznosabban telik számukra az idő.”

-Intézeti vezető, Maasstad kórház

Miért az
IKC?
A IKC JÁTÉK EREJE
Célunk, hogy minden szervezetet gyermekbarát környezetté
alakítsunk. A tudás és a gyerekek játék iránti szeretetének
ötvözésével olyan hatékony termékeket hozunk létre,
amelyek bármely helyiségből gyermekbarát helyet
teremtenek. Kreatív és kihívásokkal teli gyerekjátékaink
célja az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, végtelenül jól
érezzék magukat.

BIZTONSÁGOS, VARÁZSLATOS ÉS FENNTARTHATÓ
A biztonság és fenntarthatóság különösen fontos szempontok.
Feltérképeztük az ökológiai lábnyomunkat, és azon dolgozunk,
hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük azt. Ezért
olyan anyagokat használunk játékaink gyártása során, amelyek
biztonságosak, tartósak és nem okoznak kárt a környezetben.
Így nemcsak a ma gyermekei élvezhetik a játékokat, de a jövő
generációjának is értéket teremthet.

A TERVEKTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG
Az IKC csapatunk a teljes projektet menedzseli a tervezéstől
a megvalósításig. Projektjeink megvalósulását hollandiai
anyacégünk és saját gyártásunk segíti. Ennek köszönhetően
az egész világon képesek vagyunk kiszolgálni ügyfeleinket.
Teljeskörű szolgáltatási filozófiánk:
• átfogó tanácsadás
• széles választékú termékskála
• egyedi tervezés
• teljes telepítés, karbantartás és széles körű garancia

A BOLDOG GYEREKEK JOBB VILÁGOT TEREMTENEK
A tudás és a gyerekek játék iránti szeretetének ötvözésével olyan játékokat hozunk létre,
amelyek minden szervezetet/teret gyermekbarát központtá varázsolnak. Célunk, olyan
kreatív és oktató játékkoncepciók biztosítása, amelyekben a gyerekek jól és boldogan
érzik magukat és önmaguk lehetnek.

A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A BIZTONSÁG A FELHASZNÁLT
ANYAGOKNÁL KEZDŐDIK
Csak a legjobb minőségű fa, csak a legkiválóbb festék, minimális mennyiségű műanyag
és a lehető legtöbb újrahasznosítás. Ezek a gyártásunk fő szempontjai.
Fenntartható játékkoncepcióink:
• tartalmazzák a legjobb típusú FSC minősítésű fát
• megfelel az EN-71 biztonsági szabványnak
• antibakteriális és karcálló festékkel vonják be
• könnyen tisztíthatók és karbantarthatók
• nem tartalmaznak laza alkatrészeket

NYUGODT ÉS GYEREKBARÁT KÖRNYEZETET
SZERETNE?
Legyen sok vagy kevés helye, nagy vagy kicsi a költségvetése,
a játéksarkok létrehozására mindig van lehetőség. Sok éves
tapasztalattal teremtünk értéket a gyermekbarát vállalatok
számára a világ számos részén. Szeretne további információt
kapni, vagy tanácsokat kérni? Lépjen kapcsolatba velünk, vagy
látogassa meg weboldalunkat!
+36 20 311 7111 | hello@ikcplay.hu | www.ikcplay.hu
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