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“Wat is uw fijnste speelherinnering als kind?” 

Wellicht krijgt u nu een glimlach op uw gezicht als u hieraan terugdenkt... Dit is niet alleen de herinnering aan  

het spelen, maar ook het onbezorgde gevoel wat jonge kinderen kenmerkt als ze zichzelf kunnen zijn in een 

positieve omgeving.

Gedreven door onze passie voor het plezier van spelende kinderen, hebben wij ontdekt dat het spelen voor oudere 

mensen net zo waardevol is als voor jonge kinderen. Onze concepten dragen bij aan het onderhouden van sociale 

contacten, stimuleren het geheugen en geven energie!

Het is mijn missie om overal ter wereld een afdruk achter te laten, door het creëren van een positieve omgeving.  

Om mensen met elkaar te verbinden en actief te houden. Reis mee en ontdek hoe wij dit voor ouderen realiseren 

met onze concepten.

- MARCO LANKMAN, CEO ISC GLOBAL



“Wij maken leuke en  
leerzame spelletjes voor  
alle leeftijden, waar ook  

ter wereld.”
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Wij streven naar een betere wereld door ouderen zich 

weer even zo onbezorgd als een kind te laten voelen. 

Onze creatieve concepten zorgen ervoor dat iedereen 

zich kan ontspannen en goed voelt. Of dit nu is door de 

juiste inrichting van de ruimte of door het samenspel 

met de medemens. Er toe doen is voor iedereen  

van belang.

Plezier is overal hetzelfde
Ons bedrijf heeft zijn oorsprong in Nederland, maar 

onze speelconcepten zijn een wereldwijd succes. 

Ondanks de grote verschillen tussen landen, culturen en 

talen, is speelplezier overal hetzelfde. De vormgeving 

van onze concepten zorgt ervoor dat jong en oud veilig 

en zonder veel uitleg met onze producten kunnen 

spelen. Samen herinneringen ophalen, door de spellen 

van vroeger te spelen en tegelijk de cognitieve functies 

te blijven trainen. Hierdoor dragen onze concepten bij 

aan de kwaliteit van het leven van ouderen.

De kracht van spelen is 
universeel
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De concepten die wij ontwikkelen voor ouderen zorgt er spelenderwijs voor dat 

mensen in beweging blijven. Door dit toe te voegen in hun dagelijkse routine, zullen 

ouderen ongemerkt fitter blijven en langer zelfredzaam. Wat weer meer levens-

vreugde tot gevolg heeft. 

Door onze concepten zal er meer sociale interactie ontstaan. Dit geeft een warme 

en goede sfeer binnen elke organisatie. Iedereen is tot op late leeftijd graag 

maatschappelijk betrokken.

Daarnaast trainen onze concepten de hersenen en brengt het goede herinneringen 

aan samenspel naar boven. Hierdoor wordt elke keer het geheugen getraind, wat 

onder andere alzheimer kan afremmen.

Of u nu veel of weinig ruimte heeft, een groot of een klein budget: speelwaarde in 

uw organisatie is altijd een slimme investering.

 ■ Mensen met elkaar in contact brengen in een veilige omgeving

 ■ Bijdragen aan een actief en sociaal leven

 ■ Bewegen, dit helpt om de geest actief te houden en stimuleert de concentratie.

 ■ Brengt vreugde!

De voordelen  
van speelwaarde



“Vanuit onze passie voor spelende kinderen, 
hebben wij ontdekt dat spelen op oudere 

leeftijd net zo waardevol!”
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Wand en vloer bekleding voor 
een algehele beleving
Ook ontwerpen wij inspirerende omgevingen voor elke ruimte en in elk thema. Of het nu gaat om ontspannings-

ruimtes, woonkamers of de centrale hal. Wij kunnen in elke ruimte de gewenste sfeer creëren. Bijvoorbeeld, waar de 

bewoners weer terug zijn in het oude stadscentrum, heerlijk midden in de bossen of thuis voor de pruttelkachel en met 

een ouderwets vloerkleedje op de vloer. Dit doen wij door de juiste wand of vloer bekleding toe te voegen. Wij zorgen 

ervoor dat iedereen zich veilig voelt in elke omgeving. De juiste sfeer heeft een positieve invloed op iedereen.

Stickers
Met onze stickers van topkwaliteit bent u verzekerd van toegevoegde waarde. De stickers kunnen op de muur, op 

ramen, op deuren en zelfs op de vloer worden geplakt. U kunt bijvoorbeeld voor een one-way vision sticker kiezen 

op een deur, om het trappenhuis of de lift te verbergen en om zo een gezellige omgeving te creëren. De stickers zijn 

van hoge kwaliteit en gaan jaren mee. Onze slijtvaste vloerstickers zijn duurzaam, gemakkelijk te onderhouden en 

veilig dankzij de antisliplaag.

Airtex wanden
Airtex behangpapier is een sterk en zeer flexibel materiaal dat uw ontwerp tot leven brengt. Het is gemaakt van fijn 

geweven polyester stof met een PVC coating. Airtex behang geeft de kamer een luxueuze uitstraling, omdat het zoveel 

mogelijk uit één stuk is geprint. Daardoor zijn er bijna geen lijnen zichtbaar op de wand.

Vinyl vloeren
Onze duurzame vinyl vloer voegt een extra beleving toe aan het ontwerp. De aangepaste print maakt de ruimte af. 

Omdat de afbeelding aan de onderkant wordt geprint, functioneert de gehele toplaag van het vinyl als een  

UV-bestendige slijtlaag. De kleuren blijven daardoor mooi en dit maakt het product duurzaam en van uitstekende 

kwaliteit. Het vinyl is gemakkelijk te onderhouden en gaat jaren mee.

Forex wanden
Forex muren zijn de perfecte toevoeging aan een ontwerp. Forex is een licht en toch stevig materiaal: hardschuim 

PVC. Forex is gemakkelijk schoon te maken. Dankzij de niet-reflecterende toplaag is het materiaal uitermate 

geschikt voor hoogwaardig drukwerk. Forex verbergt alle oneffenheden, voor een glad resultaat op elke muur.



“Binnen onze bedrijfsprocessen kijken wij 
elke dag hoe wij duurzaam ondernemen  

extra aandacht kunnen geven.”
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Ontdek onze collecties en laat 
u inspireren...
Van ontwerp tot installatie, de volledige ontwikkeling van onze producten gebeurt in eigen beheer, zo 

garanderen wij plezier en veiligheid. Dankzij de door ons gebruikte materialen en productietechnieken 

gaan onze producten jarenlang mee en houden we de optimale hygiëne aspecten goed in het vizier.

ISC Brym table
U herinnert zich vast nog wel uw favoriete spel van toen u een kind was. Herinneringen 

ophalen en praten over vroeger tovert bij veel ouderen een glimlach op het gezicht. Een 

gelukkig gevoel ontstaat wanneer ouderen terugdenken aan hun eerste speelgoed, een 

televisieserie of speciale geuren zoals koffie. Al deze prikkelingen brengen herinneringen 

naar boven, waardoor ze zich  ontspannen voelen. Met onze interactieve tafel stimuleert u 

ouderen om samen te komen en interactief bezig te zijn. De Brym Tafel activeert, stimuleert 

en brengt plezier in uw organisatie.

ISC houten modules
De collectie houten spellen van ISC is ontworpen om de kwaliteit van leven te verhogen.  

De verschillende modules helpen de ouderen om actief te zijn en stimuleren de interactie 

met elkaar. De wandspellen kunnen worden geplaatst in bejaardentehuizen of verpleeg-

huizen. De houten spellen kunnen gemakkelijk worden gebruikt als onderdeel van de dage-

lijkse activiteiten.

Activity wall
Hoe houd je mensen fit, actief en in beweging? Onze activity wall is voornamelijk gericht op 

bewegen en het trainen van het reactievermogen. De drukknoppen zijn op meerdere plekken 

op de wand geplaatst, in ieder gewenste stijl.



“We gebruiken onze ervaring en  
expertise in het spelen om  

leuke, sociale en stimulerende  
concepten voor ouderen  

te creëren.”
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Een design vanaf  
het nulpunt
Wij zij trots op onze creatieve teams die zich verdiepen in het verhogen van de levenskwaliteit van 

ouderen. Dit resulteert in modules die, zowel het brein als de lichamelijke activiteit stimuleren en die 

vrijwel binnen elke ruimte passen. Is dit niet het geval? Kunnen wij uiteraard een concept op maat voor 

u maken in uw eigen huisstijl.

Details zijn de essentie
Onze ontwerpers brengen elke fantasie tot leven met aantrekkelijke ontwerpen. Van een idee tot de 

eerste lijnen en van een schets op papier tot een realistische 3D tekening. Alle elementen worden met 

grote zorg en oog voor detail ontworpen. Conceptueel denken zit in het DNA van ons ontwerpteam.

Interactieve spellen
Onze game developers bedenken en maken interactieve games die vol uitdaging en plezier zitten voor 

ouderen. Door de vele software oplossingen, zijn er genoeg spellen om uit te kiezen. Allemaal volledig 

voorbereid en geïnstalleerd op onze BRYM Tafel, klaar voor plug-and-play.

3D presentaties spreken tot de verbeelding
Wanneer wij een concept presenteren, doen wij dit op de meest realistische manier.  

Onze 3D presentaties geven u een levensechte indruk van hoe uw gewenste ruimte eruit komt te zien. 

Zo weet u precies wat u kunt verwachten.
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Een ruimte op maat verhoogt de ervaring voor zowel de ouderen als de 

werknemers. U biedt iets vertrouwds dat is gemaakt om aan te sluiten bij 

de kernwaarden van uw organisatie. Met onze concepten kunt u een band 

creëren tussen ouderen en bijdragen aan een actief en sociaal leven. 

Wandontwerpen en vinylvloeren
In een bejaardentehuis zijn ouderen geneigd om eenzaam of somber te 

worden. Door het creëren van een warme omgeving kan dit al anders 

aanvoelen. Daarnaast stimuleren onze concepten hen om op te staan en in 

beweging te blijven. Om te spelen en daardoor sociaal actief te blijven, wat 

eenzaamheid tegengaat. 

Met wand- en vloerdecoraties kunt u een geheel nieuwe omgeving creëren. 

Ons ontwerpteam kan de mooiste wand- en vloerdesigns maken voor 

ouderen, die ze kunnen waarderen en waar ze met een blij gevoel doorheen 

kunnen lopen. Bijvoorbeeld, een groot bloemenveld door een raam.

Het ISC ontwerp- en productieproces is uniek omdat ISC het volledige 

proces van begin tot eind beheerst. Van ontwerp tot installatie in uw 

bedrijf of organisatie.

Waarom een ruimte  
op maat?



“Een actief en sociaal leven is vaak een  
simpele stap naar een gelukkiger leven om 
daarmee op een gelukkigere manier ouder  

te worden.”
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Dankzij ons moeder bedrijf International Kids Concepts, hebben wij al een heel groot bestaand  

distributienetwerk waar wij gebruik van kunnen maken. Met hoofdkantoren in zowel Nederland als  

Shanghai China en een eigen fabriek in Jiaxing China, bedienen wij klanten over de hele wereld. 

Hoofdkantoor Europa
Ons hoofdkantoor in Europa is gevestigd in Nederland. Hier werken onze teams van ontwerpers en 

marketeers nauw samen met verkoop- en logistieke professionals om al onze klanten optimaal te bereiken. 

We hebben ook een magazijn dat fungeert als distributiecentrum en als basis voor onze monteurs om  

installaties voor te bereiden.

Hoofdkantoor Azië
Ons Team Commerce China is gevestigd in ons Aziatisch hoofdkantoor in Shanghai. Het onafhankelijke 

team bestaat uit een sales, marketing- en ontwerpafdeling. Met dit team kunnen wij speelwaarde leveren 

voor de groeiende Chinese markt, maar ook voor buurlanden als Japan, Singapore, Thailand en India.

Onze distribiteurs
Naast onze verkoopteams werken wij ook samen met een uitgebreid netwerk van distributeurs. Dit stelt ons 

in staat om wereldwijd met landen in contact te komen. Door hun kennis over het land te combineren met 

onze expertise over speelwaarde voor organisaties, kunnen wij al onze klanten optimaal bedienen.

Ons wereldwijde verkoop- en  
distributienetwerk



“Never too old to play!”
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In-huis productie

Onze fabriek bevindt zich in het oosten van China, in de stad Jiaxing, op een half uur 

reizen van Shanghai. Hier produceren wij al onze eigen concepten. Dit zorgt ervoor dat 

we elke stap van het productieproces onder controle hebben en dat de veiligheid van 

onze producten gegarandeerd is.

Keuze van materialen
Wij gebruiken alleen hoogwaardige materialen voor onze producten. Deze keuze is 

gebaseerd op het idee dat alleen de beste grondstoffen kunnen worden gebruikt om een 

perfect concept te creëren. Onze producten bevatten FSC-gecertificeerd beukenhout en 

MDF, waardoor het eindproduct warm en solide aanvoelt. Onze concepten zijn geverfd 

met een verf op waterbasis en afgewerkt met een krasvaste, antibacteriële lak.

Productieproces
Van het ruwe hout dat de fabriek binnenkomt tot het gladde, met de hand geschuurde 

eindproduct. Van de eerste verflaag tot de afwerklak. Wij behandelen onze producten 

met grote zorg. De afbeeldingen worden gemaakt met een traditionele zeefdrukmethode. 

Het drukken gebeurt met de hand en elke kleur wordt afzonderlijk aangebracht.

Veiligheid en certificering
Onze producten zijn allemaal SGS-gecertificeerd volgens de Europese EN-71 norm en 

daarom zijn ze bewezen veilig en duurzaam. Dankzij onze kwaliteitscontroles voldoen 

onze producten altijd aan de hoogste veiligheidsnormen. Dit komt tot uiting in onze 

standaardgarantie van 2 jaar.
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Wij gebruiken alleen duurzame materialen en goederen die zo min mogelijk schade aan het 

milieu toebrengen. Dat is niet alleen voor nu een voordeel, maar ook voor de generatie na ons.

Bewuste keuze voor kwaliteitsgrondstoffen
Duurzaamheid en betrouwbaarheid beginnen met de juiste keuze van grondstoffen: alleen het 

beste hout en verf die geen chemische sporen nalaat. Daarnaast gebruiken we een minimale 

hoeveelheid plastic en recyclen we zo veel mogelijk.

We gebruiken FSC-gecertificeerd hout voor onze frames, wat zekerheid biedt over de 

herkomst van het hout. Zo zijn we er zeker van dat het welzijn van de lokale gemeenschap 

niet in gevaar komt en dat het milieu wordt beschermd.

We werken voortdurend aan de efficiëntie van ons productieproces, door op vijf belangrijke 

punten het verschil te maken: 

 ■ eerlijke materialen en voorzieningen 

 ■ economische transportplanning 

 ■ energie-efficiëntie 

 ■ recycling van verpakkingsmateriaal

Werkplezier
Wij hechten veel waarde aan een goede verzorging van onze medewerkers en willen dat zij 

elke werkdag met plezier doorbrengen. Daarnaast werken we alleen met leveranciers die net 

zo goed voor hun werknemers zorgen als wij.

Eerlijk en duurzaam



“Onze producten hebben een  
lange levensduur en hun 

veiligheid is gegarandeerd.”
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Onze full service  
filosofie

Alle elementen worden met de grootste zorg en aandacht voor detail ontworpen. 

Zodra het product is ontworpen en geproduceerd, zullen onze monteurs het 

concept installeren. Onze monteurs werken met focus op veiligheid. Wij zullen 

altijd een full-service aanpak leveren:

 ■ uitgebreid advies

 ■ complete installatie

 ■ onderhoud

 ■ uitgebreide garantie

Wij zorgen voor alles van ontwerp tot installatie. Of u nu kiest voor een enkel 

element of het omtoveren van een hele ruimte tot een volledig gethematiseerde 

wereld van herinnering en geluk.

Turn-key projects
Al onze projecten, groot of klein, worden turn-key opgeleverd. Dit omvat alle 

gekozen accessoires, volledige montage en installatie, en aandacht voor elk detail. 

Wanneer onze mensen uw pand verlaten, is alles meteen speelklaar.



“Wij bieden speelwaarde wereldwijd,  
op elk gebied, voor elk budget en 

volgens alle wensen.”
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Ontdek een aanpak speciaal voor ouderen
Onze specialisten helpen u graag om van uw vestiging een omgeving te maken vol geluk  

en herinneringen. Zo kunt u profiteren van de positieve effecten van het toevoegen van  

speelwaarde. 

Wilt u meer informatie of advies op een bepaald gebied? Aarzel dan niet om contact met ons 

op te nemen, onze specialisten helpen u graag verder!

International Senior Concepts | HQ EUROPE

De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, The Netherlands

Phone: +31 (0)321 38 77 34

Email: info@senconcepts.com

International Senior Concepts | HQ ASIA

Office 1-232, 1933 Laochangfang,

611 Liyang road, Hongkou district, Shanghai, China

Phone: +86 (0) 21 6506 1232

Email: sales.cn@ikcplay.com

Contact

International Senior Concepts | ISC FACTORY

Building E Huizhong Shangbiao

555 Ya’ao road, Jiaxing, China

Phone: +86 (0) 573 82 58 61 83

Email: sales.cn@ikcplay.com




