
Çocuk dostu Sağlık Hizmet 
Noktalarının seçimi oyuna 
değer katmak oldu..

Oynayan çocuklar 

sayesinde, çok daha 

rahat ve sakin bir  

bekleme salonunuz 

olabilir.  

SAĞLIK HIZMETI  
VERILEN NOKTALAR 
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OYUN OYNANAN BIR BEKLEME ODASI ÇOK 
DAHA RAHATTIR. 

ÇOCUK OYUN KÖŞELERININ AVANTAJLARI

IKC Oyun Köşesi sayesinde, çocuklarınızın kendini eğlendirebileceği 
bir alan yaratabilirsiniz. Çocukların aileleri kadar rahat hissetmesi, 
bekleme odanızdaki atmosferi çok daha rahatlatacaktır. Ayrıca 
dikkatini dağıtacak bir şey çocuğun rahatlamasını sağlar ve bu da 
randevularına gelirken daha az gergin olmasını sağlar.   

Araştırmalar, hastaların bekleme odasında daha rahat 
bir atmosferde beklemeleri ile muayeneye çok daha iyi 
hazırlandıklarını göstermektedir. Bir oyun köşesi, çocukların yüzde 
70 oranında daha pozitif olarak muayane olmaya hazırlanmalarını 
sağlamaktadır. Bir diğer avantaj da, olası doktor müdahalesi  
öncesinde çocukların oyun oynayarak daha rahat hazırlanmalarını 
ve olası korkularını daha az hissetmeleri olarak gösterilebilir. 

“Çocukların oyun oynadığı, ailelerinin de birer  
kahve içtiği bir bekleme odası. Ne kadar da rahat 
bir ortam.”
 - Zuyderland Hastanesi Onkoloji Bölümü 

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 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.

Her Sağlık Hizmet  
noktasına uygun bir oyun 
alanımız var.

Bir oda ancak 
 herkes kendini  

rahat hissederse 
tamamlanmıştır. 

Tabi ki çocuklar da Her türlü alan, 
bütçe ve isteğe 

uyduğu için IKC tüm 
Dünya’ya oyunm 

değeri sunar.

Oynayan çocuklar 
sayesinde, çok daha 

rahat ve sakin bir 
bekleme salonunuz 

olabilir.  



“Çocukların oyun noktalarında 
oynamalarından sonra çok daha 
rahat olarak muayenelere  
geldiklerini gözlemliyoruz. ”

- Maasstad Hastanesi 
 Kurum Müdürü 



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 ıoşıktan bağımsız olarak harika sonuçlar 
sunar.

FOREX DUVAR DEKORASYONLARI 
Hafıza Duvar Oyunu, çok iyi bilinen kartlı hafıza 
oyununun farklı bir çeşididir. 24 adet renkli ve iki tarafı da 
resimli döner bloklardan oluşmaktadır. Üst kalite çerçeve 
ve renkli resimlerin güzelliği ile, bu duvar oyunu yıllar 
süren eğlenceyi garanti eder.  

Hayvan oluşturma oyunu , üzerlerinde hayvan 
resimlerinin olduğu küplerin değştirilmesi ile oynanan bir 
duvar oyunudur. Bu üçgen duvar oyunu doğal, modern 
bir tasarımda kaliteli suntadan üretilmiş bir çerçeveye 
sahiptir. Beyaz renkteki bu çerçeve bir çok alan ile uyum 
gösterir. Hayvan oluşturma Modülü, diğer IKC oyun 
sistemleri ile birleştirilerek çok daha fazla eğlenceyi 
yaratabilirsiniz.

Boncuk masası çocukların masadaki boncukları 
kullanarak ileri motor becerilerini geliştirmelerini 
sağlar. Tabi ki eğlenceli bir şekilde. Çocuklarınız bu 
masa ile saatlerce oynayabilir ve siz de oyuncaklarının 
kaybolması korkusunu yaşamazsınız. Bu masamızı, 
ürünlerimiz arasında bulunan bir çok çeşidi olan IKC 
sandalyelerimiz ile kombinleyebilirsiniz. 

OYUN MODÜLÜ, MEMORY

OYUN MODÜLÜ, ANIMAL FUSION

BEADSTREE TABLE

Sağlık hizmet 
 noktalarının favorileri 

Delta 17 inç beyaz interaktif oyun sistemi ,duvara, oyun 
çitine veya oyun sistemine monte edilmeye uygun beyaz 
ve mavi bir muhafaza ile mevcuttur. Bu popular  oyun 
sistemi, dünyanın her yerindeki binlerce kuruluşta zaten 
bulunmaktadır. 

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

DELTA 17 DUVAR OYUNU  

DELTA 32 INÇ



“Bekleme alanlarındaki çocuk 
oyun köşeleri, çok daha rahat bir 
atmosfer yaratıyor.”
 
- Uygulama yöneticisi –  
 Swifterbant Genel Cerrahi   
 Bölümü 



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…

SAĞLIK KURULUŞUNUZ IÇIN HIJYENIK OYUN KÖŞELERI 
kullandığımız materyaller ve üretim tekniklerimiz sayesinde, ürünlerimiz uzun süre 
dayanıklılığını korumaktadır. Dizayndan kuruluma kadar, en üst düzey hijyen önlemlerini 
dikkate alıp uyguluyoruz. Buna ek olarak , oyun köşelerimizin ulaşılamayan noktalarının 
olmaması konusunda büyük özen gösteriyoruz. Bu çok daha rahat ve güvenli bir oyunla 
birlikte, kolay temizlenme özelliği getirmektedir. 

SIZDE ÇOCUK DOSTU BIR ÇEVRE YARATMAK  
ISTEMEZ MISINIZ?
Küçük veya büyük alanınız ya da düşük veya yüksek bütçenizin 
olması bizim için önemli değil. Önemli olan oyun yaratmanın sihiridir. 
Yıllardır Dünya çapında bir çok yeri çocuk dostu bir alana çevirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.  

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 

SÜRDÜREBILIRLIK VE GÜVENLIK, KULLANDIĞINIZ  
MATERYALLER ILE BAŞLAR.

www.ikcturkey.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

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

www.ikcturkey.com


