
OPIEKA DZIENNA

IKC projektuje i wykonuje kąciki zabaw 

dla placówek opieki dziennej nad dziećmi. 

Bezpieczne, trwałe, dostosowane do każdego 

budżetu, spełniające wszystkie życzenia i 

wymagania.

Dzięki nam pełna 
gier i zabaw – 
każdego dnia

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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Dzięki wartościom, jakie zapewniają nasze 
gry, dzieci już nigdy nie będą się nudzić

„Rodzice chcą zostawić dzieci w placówce opieki dziennej, wiedząc, że 
będą one w bezpiecznych rękach i w bezpiecznym środowisku, pod dobrą 
opieką oraz że będą świetnie się bawić. Że mogą być sobą, uczyć się i ro-

zwijać. I jest to właśnie dokładnie to, do czego dążymy, kiedy projektujemy 
i wykonujemy nasze miejsca zabaw. Coś, co robimy od wielu lat i dla wielu 

placówek opieki dziennej”.

Moc zabawy
Oto, co widzimy codziennie u naszych klientów 
na całym świecie. Nasze kąciki zabaw są 
łatwo dostępne, uczą, ale przede wszystkim 
zapewniają świetną zabawę. Oferujemy 
pojedyncze moduły, okazałe place zabaw i 
wszystko to, co pomiędzy. Gwarantujemy 
niekończącą się i wszechstronną radość 
podczas zabawy. Ponadto nasze produkty 
mają również wartość edukacyjną. Lubimy 
rzucać wyzwanie dzieciom w każdym wieku i 
zachęcamy je do ruchu. Projekty oparte są na 
umysłach dzieci i dla dzieci.

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.

Nasza fi lozofi a pełnej obsługi
Oznacza to, że troszczymy się o wszystko. 
Ty musisz jedynie wybrać, która koncepcja 
kącika zabaw najbardziej odpowiada Twoim 
życzeniom. 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

Wiemy dokładnie, czego chcą dzieci
A także to, czego potrzebują placówki opieki 
dziennej nad dziećmi, ponieważ od wielu 
lat współpracujemy z dużymi i małymi tego 
rodzaju placówkami Holandii i za granicą. 
Wiemy zatem, co dobrze działa. Czy chciałbyś 
również dowiedzieć się więcej na temat the 
power of playing ? Uwielbiamy oferować swoje 
doradztwo!



„Poprosiliśmy IKC, aby wniosło do 
naszego obiektu doświadczenie 

zabawy jak na świeżym powietrzu. 
Zdecydowanie im się udało!”

Sjoerd Siemerink
z Placówki opieki dziennej Bloesem

 


