
Oyun köşelerimiz  
ile kreşte saatlerce  
eğlence 

Çocukların hem  

eğlenip hem hem 

öğrenmesini sağlayan 

eğitici ve güvenli oyun 

konseptleri

KREŞLER 
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Kreşinize uygun  
bir oyun alanı
OYNAYAN BIR ÇOCUKTAN DAHA GÜZEL VE 
GÜÇLÜ NE OLABILIR KI?

BIRAKIN ÇOCUKLAR GÜVENLE OYNASIN

Aileler çocuklarının önemsendiği, güvenli olarak oynadığı kreşlere 
getirmek isterler. Bu, IKC oyun alanları ile mümkün olabilir 
çünkü  biz ürünlerimizi dizayn ederken her zaman çocuklarımızın 
eğlencesine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Oyun köşelerimizi yaratırken, çocukların öğrenecek, gelişecek ve 
hareket etmelerini sağlayacak çözümler arıyoruz.Kullandığımız 
materyaller ve üretim teknikleri sayesinde, ürünlerimiz güvenli, 
hijyenik ve uzun ömürlü olmaktadır. Dizayn aşamasından 
kuruluma kadar, her zaman hijyene çok önem veriyoruz.Ayrıca, 
ürünlerimizin hiçbir yerinde ulaşılamayan nokta bırakmıyoruz. 
Böylece oyun köşelerimiz çok kolay temizleniyor ve çocuklara 
daha güvenli eğlence sunuyor. Ürünlerimiz tamamı Avrupa EN-71 
standartlarına uygun olarak SGS sertifikalıdır.

Bir oda eğer 
herkes kendini 

evinde hissederse 
tamamlanır.

Tabi ki çocuklar da.. Işte bu yüzden IKC 
her alanda, her 

bütçeye ve arzuya 
uygun dünya 

çapında kaliteli 
oyun imkanı sunar.

Çocukların 
öğrenip, hareket 
edip kendilerini 
geliştirmelerini 
sağlayan Oyun 

köşeleri 

“Biz IKC den içeride, harika dış dünyayı yaratacak 
deneyimini paylaşmasını istedik. Sonuçtan çok 
memnun kaldık. Başarmışlardı.  ”
 - Sjoerd Siemerink,  Bloesem kreşinin sahibi. 

Çocuk gülerse  
Dünya güler

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 legal-
ly 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.



“Çocuklarım Bloesem  kreşinden 
eve geri dönmek  istemiyorlar. 
Çünkü orada oynamak çok 
eğlenceli.”
 
- Esmee de Bruin



Duvar dekorasyonlarımız Forex ( hafif, dayanıklı PVC 
sünger ) den üretilmektedir ve üzerlerine kaliteli 
resimler ve yazılar kaplanmaktadır. Bakımı kolaydır ve 
her türlü duvarda uygulanabilir. Yansıtmaz materyal 
odanın içerisindeki ışığa bakmaksızın çok güzel bir 
sonuç oluşturur.

Sıralama ağacı duvar oyunu adından da anlayacağınız 
gibi bir sıralama oyunudur. Bu sayede çocuklar 
meyveleri seçerek ilişkilendirirler. Bu oyun paneli tek 
başına duvara asılacağı gibi, IKC Oyun sisteminin 
içerisinde de yer alabilir. Son derece az yer kaplar. 
Kayın ağacından yapılan panel, yeşil ve beyaz renkler ile 
sunulabilir ve istenen iç mekanda kullanılabilir. 

Vinil Zemin kaplamalarımız,  istenilen şekile göre 
ayarlanabilir, hafiftir ve aynı zamanda da çok 
dayanıklıdır.Bu kaplama, çok dayanıklı malzemeden, 
istenilen dizaynda baskılı olarak da üretilebilir. 
Zemin kaplamalar eşsiz üretimi sayesinde, yüksek 
kalite olduğundan, renkleri kalıcı ve aşınmaya karşı 
dayanıklıdır. Baskılar iki yüzeye de yapılabilir. Ayrıca 
güneş ışınlarına karşı da dayanaklıdır. 

Softplay Evy, tilki şeklinde mukavemeti yüksek, 
dayanıklı bir “softplay” üründür. Tilki Evy, oyun köşesine 
eklenebilecek, üzerine oturulabilecek, tırmanılabilecek 
harika bir oyun arkadaşıdır. Bu “softpay” ürün, dayanıklı 
Poliüretan malzemeden yapılmaktadır. Bu ürün, 2-8 yaş 
arası için uygundur. 

EPDM Oyun alan zeminleri , çocukların sağlıklı ve 
güvenli olarak oynayabileceği çok kaliteli alanlar yaratır. 
EPDM Zeminler kaymaya dayanıklıdır ve düşmelerdeki 
yaralanma riskini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. 
Avrupa standartlarına göre, bir çocuk oyun alanında 60 
cm yi geçen tırmanılacak bir alan var ise, darbe önleyici 
zemin zorunludur.

Delta 32 inç, dokunmatik ekranlı 32 inçlik, içerisinde 
8 farklı oyun bulunan, bir çoklu dokunmatik ekrandır. 
Çoklu dokunmatik yapısı, masasının şekli sayesinde 
4 farklı oyuncunun aynı zamanda birlikte eğlenmesini 
sağlar.

FOREX DUVAR DEKORASYONLARI SORTING TREE OYUN MODÜLÜ

VINIL ZEMIN KAPLAMASI EVY SOFTPLAY 

EPDM OYUN ZEMINI KAPLAMASI DELTA 32 INÇ

Kreşlerin  
favorileri



“IKC ürünleri çocukların  
eğlenerek öğrenmesini  
garanti eder.”
 
- De Regenboog kreşi  
 Pedogoji bölümü üyesi.



Tüm lojistik zincirini dizayndan kuruluma kadar dikkatle 
kontrol ediyoruz. Hollanda ve Çin Şanghay daki Genel 
Merkezimiz ve Jiaxing Çin deki fabrikamızda, tüm dünyadaki 
müşterilerimize hizmet veriyoruz. 

A dan Z ye hizmet anlayışımız: 
• Tavsiyelerimiz 
• koleksiyonlarımızdan seçmeler 
• özel dizayn 
• tam kurulum, bakım ve geniş garanti koşulları 

Neden IKC ile işbirliği 
yapmalıyım?

IKC SAYESINDE OYUNUN GÜCÜ

GÜVEN, EŞITLIK VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK,  
BIZIM IKINCI ADIMIZDIR. 

Amacımız bütün oluşumları çocuk dostu çevreye 
çevirmektir. Bilgi birikimimiz ve çocukların oyunlarına olan 
sevgimizi birleştirerek, herhangi bir odayı, çocuk dostu bir 
alana çevirebilecek çok güçlü ürünler kullanıyoruz. En büyük 
amacımız, yaratıcı ve geliştirici oyun alanları oluşturarak, 
çocukların rahat ve bitmesini istemeyeceği oyunlar 
oynamasını sağlamaktır. 

İş çocukların oyununa geldiğinde, her şey çok daha 
önemlidir. Karbon ayak izimizi olabildiğince düşürmek 
için çok çalışıyoruz. Bu sebeple çevreye zararlı olmayan, 
güvenli ve sağlıklı ürünler kullanıyoruz. Bununla sadece 
çocuklarımızın rahat oynamasını sağlamakla birlikte, 
geleceğimizi de düşünüyoruz. 

DIZAYNDAN KURULUMA…

MUTLU ÇOCUKLAR DAHA GÜZEL BIR DÜNYA YARATIR. 
çocukların oyunlarına olan sevgimiz ve tecrübemizi harmanlayarak, herhangi bir kreşi 
kullandığımız güçlü ürünler ile çocuk dostu bir çevreye dönüştürüyoruz. Amacımız, 
yaratıcı ve eğitici oyun konseptlerimiz ile çocukların mutlu ve iyi olmasını sağlamaktır. 
Çünkü çok iyi biliyoruz, mutlu olan çocuk kendi olur. 

SIZDE ÇOCUK DOSTU BIR ÇEVRE YARATMAK  
ISTEMEZ MISINIZ?
Küçük ya da büyük bir alanınız veya düşük ya da yüksek 
bütçeniz bizim için önemli değil. Önemli olan oyun yaratmanın 
sihiridir. Yıllardır Dünya çapında, kreşleri çocuk dostu alanlara 
dönüştürüyoruz. 

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilir ya da websitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.
+ 90 533 486 80 80 I turkey@ikcplay.com I www.ikcturkey.com

Sadece en iyi tahtayı, kimyasal kalıntı bırakmayan boyaları, çok az düzeyde plastik ve 
olabildiğince çok geri dönüşebilir ürünler kullanıyoruz. 
Uzun ömürlü oyun konseptlerimiz. 
•  sadece en iyi tipte FSC sertifikalı tahtalar kullanıyoruz. 
•  tüm ürünlerimiz EN-71 güvenlik standartlarına uymaktadır. 
•  tüm ürünlerimiz anti-bakteriyel ve çizilmeye dayanıklı solüsyonlar ile kaplanmaktadır. 
 bakımı ve temizliği kolaydır  
 ulaşılamayan noktalar içermez 

DEVAMLILIK VE GÜVENLIK KULLANILAN MATERYALLER  
ILE BAŞLAR. 

www.ikcturkey.com



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ  Dronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai, China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com

www.ikcturkey.com


