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IKC: De grootste speelleverancier van de wereld!

Categorieën:

Ingekomen stuk

Ontdek de kracht van spelen

Bekijk ons assortiment

Veilig & Hygiënisch | Duurzaam & kwalitatief | Educatief | Efficiënt | International Kids Concepts!

IKC: De grootste speelleverancier van de wereld!
Wist u dat wij de grootste leverancier van speelconcepten ter wereld zijn? Met ons brede assortiment
producten, zorgen wij ervoor dat kinderen zich wereldwijd kunnen vermaken. We streven naar een
betere wereld door kinderen zo lang mogelijk kind te laten zijn.

IKC wereldwijd:
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Ziet u deze producten al in uw onderneming?
Onze producten passen in elke hoek en in elke ruimte. Hieronder onze best verkochte producten die wij bijna
dagelijks bij klanten plaatsen:

Sorting Tree
Geef een natuurlijke uitstraling aan uw kinderhoek met dit spel! Het Sorting tree wandspel is een
sorteerspel, waarbij kinderen op een speelse manier verbanden leren leggen door fruit te sorteren.

Kralentafel Beadstree table
Deze kralentafel is een perfecte toevoeging voor uw onderneming! Een simpele oplossing om
kinderen even te laten spelen, zodat er een ontspannen sfeer ontstaat. Een bijkomend voordeel?
Geen losliggend speelmateriaal!
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Delta 21 inch wit
Dit product zal kinderen verbazen! Een prachtige toevoeging voor de kinderhoek. Een interactief scherm waar
kinderen zich mee kunnen vermaken. Op het 21 inch speelscherm kunnen kinderen zich vermaken en spelen
met educatieve en geweldloze software.

NIEUW Product: Wheel Of Emotions!
Met veel trots presenteren wij ons nieuwste product! Met de Wheel of Emotions kunnen kinderen op een
veilige en speelse manier hun emotie laten zien. Door te draaien aan het rad en te spelen met ogen en mond
kunnen alle emoties voorbij komen. Een leuke toevoeging voor de kinderhoek!
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Neem contact op voor uw mogelijkheden!
Creëer een klein paradijs voor uw jongste bezoekers!
Geïnspireerd geraakt? Start dan vandaag nog met kindvriendelijk
ondernemen en download uw brochure voor meer inspiratie!
Of maak een afspraak met een van onze specialisten, zij leiden u graag
rond in onze showroom en vertellen u dan meer!

Download hier uw brochure en laat u inspireren!
Klik hier om u af te melden.
Volg ons op onze social media kanalen:

Klik hier om u af te melden.
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