
OPIEKA ZDROWOTNA

Przyjemna atmosfera w poczekalni

Zrelaksowane dzieci i spokojni rodzice

Krótsze konsultacje

Wizyta jest pozytywnym doświadczeniem dla dzieci

Przyjazne dla dzieci 
instytucje opieki zdrowotnej 
stawiają na wielką 
wartość zabawy!

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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Zabawa tworzy spokojną 
atmosferę w poczekalni

„Cicha poczekalnia sprawia, że osoby, które w niej przebywają, 
są bardziej zrelaksowane. Więc zapewnij dzieciom możliwość zabawy. 

Niech dzieci i ich rodzice czują się mile widziani”.

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. Można 
wybrać pojedyncze moduły, (interaktywne) 
gry, rozbudowane place zabaw i wszystko 
to, co pomiędzy nimi. W ten sposób czas 
oczekiwania przebiega spokojnie i w 
rozluźnionej atmosferze, a to z kolei zwraca 
się dzięki krótszym konsultacjom, większemu 
zadowoleniu pacjenta i mniej zestresowanym 
dzieciom.

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. Ponadto w trakcie 
procesów projektowania i produkcji jedną z 
naszych najważniejszych kwestii, na którą 

kładziemy nacisk, jest to, żeby produkty były 
zawsze łatwe do czyszczenia.

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

Ekspert w zakresie opieki i dobrego 
samopoczucia
Współpracujemy ze szpitalami, lekarzami 
rodzinnymi, dentystami, aptekami i wieloma 
innymi placówkami opieki zdrowotnej. Wiemy 
zatem, co dobrze działa. Czy chciałbyś również 
dowiedzieć się więcej na temat the power 
of playing ? Uwielbiamy oferować swoje 
doradztwo!



„Zauważamy, że wizyty lekarskie 
z dziećmi kosztują mniej wysiłku, 

ponieważ dzieci są bardziej 
zrelaksowane”.

Zarządzający obiektem 
szpital Maasstad Hospital Rotterdam

 


