
Oyuna verilen önem  
sayesinde daha yüksek  
ziyaretçi memnuniyeti elde 
edebilirsiniz

Bir oyun köşesi ile  

çok rahat bir atmosfer 

yaratabilirsiniz. 

KAMUYA AÇIK 
ALANLAR  
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Her kurum için uygun 
oyun alanları 

BEKLEMEK ARTIK ÇOCUKLAR IÇIN OYUN  
ZAMANI DEMEK 

ÇOCUK OYUN KÖŞELERININ FAYDALARI 

Çocukların hizmet noktanızda eğlenmeleri çocuklar, ebeveynler 
ve diğer ziyaretçiler için daha keyifli olacaktır. Ayrıca halka açık bir 
alanda bulunan çocuk köşesi, ziyaretçilerinizle rahatsız edilmeden 
sohbet edebilmenizi sağlar. İster belediyenin resepsiyonunda ister 
havaalanında beklerken. Daha hoş bir ortam sağladığınız için aileler 
daha mutlu olmaktadır. Mutlu çocuklar mutlu ebeveynler yaratır. 

Benzersiz ve zorlu bir oyun köşesi, çalışanlarınızın ziyaretçilerinize 
daha fazla ilgi göstermesini sağlar. Çocuklar oynarken siz de 
ziyaretçilerinize ihtiyaç duydukları tüm yardımı sağlayabilirsiniz. 
Ebeveynler çocuklarının da hoş karşılandığını bildikleri için ziyaret 
daha keyifli hale gelir. 

“Çocuklar sürekli çocuk köşesinde oynuyorlar.  
Kendi oyun köşeleri olduğu için artık o kadar çabuk 
sıkılmadıklarını fark ediyoruz.” 
- Christof Kontogiannis— Köln Havalimanı Yolcu Deneyimleri Müdürü 

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.

Çocuk Gülerse  
Dünya Güler 

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.

Çocuklar   oynarken 
çalışanlarınız 

ziyaretçilerinize çok 
daha fazla özen 
gösterebilirler. 



“Ne kadar rahat bir atmosfer, 
çocuklar oynuyor, aileler  
kahvelerinin tadına bakıyor.  
Bu beklemeyi çok daha 
 eğlenceli kılıyor. ”

- Dronten Belediyesi  
 Danışma Sorumlusu 



Halka açık alanların en 
çok tercih edilenleri 

Haydi Ormana, çocukları hayvanları evlerine geri 
getirmek için eşleşme yapmaya zorlayan bir oyundur. 
Dikdörtgen duvar oyunu, birçok ortamı tamamlayan 
beyaz boyalı bir cepheye sahip kaliteli kontrplaktan 
yapılmış doğal, modern bir çerçeveye sahiptir.

OYUN MODÜLÜ, INTO THE WOODS

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 17 DUVAR OYUNU 

Sıralama ağacı duvar oyunu, çocukların meyveleri 
ayırarak bağlantı kurmayı öğrendikleri bir sıralama 
oyunudur. Oyun paneli duvara veya bir IKC oyun 
sistemine takılabilir, bu nedenle az yer kaplar. Kayın 
ağacından yapılmış çerçevesi ve yeşil ve beyaz renkleri 
bulunan bu oyun paneli her türlü iç mekana uyum sağlar.

OYUN MODÜLÜ, SORTING TREE
Duvar dekorasyonlarımız Forex ( hafif, sağlam PVC 
sünger ) den üretilmektedir ve üzerlerine kaliteli resimler 
ve yazılar kaplanmaktadır. Bakımı kolaydır ve her türlü 
duvarda uygulanbilir. Yansıtmaz materyal odanın 
içerisindeki parlaklığa bakmaksızın harika sonuçlar 
ortaya çıkarır.

Vinil Zemin kaplamalarımız, istenilen şekile göre 
ayarlanabilir, hafiftir ve aynı zamanda da çok dayanıklıdır. 
Bu kaplama, çok dayanıklı malzemeden üretilmiştir ve 
aynı zamanda baskılı olarak da üretimi mümkündür. Bu 
kaplama sayesinde zemininizin benzersiz, en üst kalitede 
kalıcı renklerde olması sağlanır. UV dayanıklı katman da 
renklerin daha uzun süre aynı kalmasını sağlar.

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

FOREX DUVAR DEKORASYONLARI 

VINIL ZEMIN KAPLAMASI 

EPDM OYUN ZEMIN KAPLAMASI 



“Ebeveynler görüşme yaparken, 
çocuklar oynayabilir.”

- Van der Linden Emlak 



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…

BIR OYUN KONSEPTI, STRATEJIK BIR ALANDIR. 
 Siz bize isteklerinizi söyleyin biz de burayı harika bir oyun köşesi haline getirelim. Bir 
merdiven altı veya kayıp bir köşede bile 0,5 m2’den küçük herhangi bir yere oyun değeri 
katabiliriz. Tek yapmanız gereken evet demek. Gerisi ile biz ilgileniyoruz. 

SIZDE ÇOCUK DOSTU BIR ÇEVRE YARATMAK  
ISTEMEZ MISINIZ?
Küçük veya  büyük alanınız ya da düşük veya yüksek bütçenizin olması 
bizim için çok önemli değildir. 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 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


