
“Samen doormiddel van donaties een project realiseren voor meer 
interactie, beweging en ontspanning bij ouderen.”



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.

Biedt beweging en stimuleert de cognitieve functies 
Meer handen en tijd vrij voor uw personeel
Duurzame producten met ruime garantie 

Een mooie en neutrale look die overal past 
Zeer gebruiksvriendelijk 



Waarom een concept  
van ISC?
Wij geloven dat beweging en sociale omgang essentieel zijn om gelukkig oud te 
worden. Wij willen ouderen dan ook zo lang mogelijk kwaliteit van leven geven door 
spel en vermaak te faciliteren. Onze speelconcepten bieden namelijk niet alleen 
een prachtig moment voor elke dag, maar zorgen daarnaast voor beweging en 
stimuleren de cognitieve functies.

Zelfs wanneer u er niet bij bent, kunt u ouderen een spel schenken waar ze zelf én 
samen plezier aan beleven. Doordat deze spellen ontworpen zijn voor ouderen, 
 kunnen zij vrijwel alles zelfstandig doen en houden medewerkers en begeleiders 
tijd en handen over – win-win dus! En natuurlijk kunnen alle medewerkers en 
 begeleiders gewoon meespelen en meegenieten van onze speelconcepten.

Wij hebben oog voor onze designs en maken deze zo stijlvol mogelijk en geheel 
naar eigen wens. Zo zijn de speelconcepten makkelijk te integreren in elke  ruimte. 
Wij bieden geen lopende contracten, maar houden het overzichtelijk met een 
 eenmalige aanschafprijs. Er is zelfs de mogelijkheid om een donatiecampagne op 
te starten voor de organisatie die u graag wilt voorzien van onze concepten!



Onze concepten
Brym table (DeLuxe)
De BRYM Table bevat zestien geweldige spellen. Speciaal ontwikkeld zodat ze eenvoudig 
te spelen zijn, maar ook de nodige uitdaging bieden. Bent u klaar voor een uitdagende 
 puzzel? Of gaat u voor een gezellig potje mens-erger-je-niet? De BRYM Table staat klaar 
voor prachtige momenten. 

Activity Wall
De Activity Wall biedt beweging en traint het reactievermogen. Acht knoppen lichten in  
een willekeurig patroon op en bij elke goed ingedrukte knop wordt een punt verdiend.  
Door de Activity Wall op een centrale plek te plaatsen kunnen bewoners gemakkelijk  
hun beweging integreren in hun dag. Het spel kan ook nog eens uitgebreid worden met 
acht knoppen. 

Experience Wall
De Experience Wall is een rustigere versie van de Activity Wall en is erop gericht een  
beleving te creëren. Hier laten de knoppen de geluiden horen die u uitzoekt voor uw 
 beleving. Bedenk bijvoorbeeld een prachtig bos met dierengeluiden of een uitzicht op  
de binnenstad met het rumoer van publiek en muziek – het design van de wand kunnen  
wij volledig naar wens maken. 

Houten Speelmodules
Onze houten speelmodules zijn duurzaam en kunnen gebruikt worden voor verschillende 
doeleinden. Nodig bijvoorbeeld mensen uit om dagelijkse activiteiten te kiezen met het 
Inspiration Wheel of oefen de hand-oogcoördinatie met de Swinging Top Maze. 



Creëer een unieke beleving!
Maak een prachtige wereld van uw locatie. Elke ruimte toveren wij om tot een plek 
waar iedereen zich thuis voelt, geheel naar uw eigen ontwerp. Van bekende straten 
in het dorp tot een rustgevende groene omgeving: alles is mogelijk. 

Wand- en vloerbekleding 
Alle muren kunnen worden gedecoreerd met speciaal Forex-materiaal.  
Dit materiaal is slijtvast en gemakkelijk schoon te houden. Zo heeft u jarenlang 
plezier en profijt van onze wandbekleding. Voor veilige en mooie vloeren kunnen 
er prachtige prints worden gedrukt op duurzaam anti-slip vinyl. Ook kunnen wij 
verschillende soorten kunstgras en valdempend EPDM leveren voor een geweldige 
vloer met een eigen touch.

Merkbeleving
Wij kunnen uw huisstijl of logo verwerken in al onze wand- en vloerbekledingen. 
Zo creëert u niet alleen geweldige beleving, maar ook merkherkenning. Of maak 
gebruik van de expertise van onze designers op het gebied van bewegwijzering  
en signing. 



Start een donatiecampagne
U heeft een goed idee van hoe een speelconcept kan bijdragen aan uw organisatie 
en ziet hierin de meerwaarde. Maar hoe dekt u de investering?

Donatiecampagne
ISC biedt de mogelijkheid om speelconcepten bij elkaar te sparen. Samen met 
familie, vriendenkringen of de organisatie kan er geld worden ingezameld op 
één gezamenlijke rekening, ten gunste van uw gekozen bestemming. Stel een 
 verlanglijstje samen en zodra het bedrag is verzameld zorgen wij dat uw nieuwe 
speelconcepten zo snel mogelijk worden geïnstalleerd bij hun nieuwe thuis.

Na een overeenkomst wordt uw campagne op de ISC website geplaatst, waar 
iedereen eenvoudig hun steentje kan bijdragen. Hierbij kan een termijn worden 
 afgesproken waarbinnen u het bedrag bij elkaar wil hebben. In het geval dat het doel 
niet wordt behaald, zal het bij elkaar gespaarde bedrag direct worden geschonken als 
gift aan de organisatie waarvoor het project bestemd is. Wilt u geld inzamelen voor 
een BRYM Table (DeLuxe)? Dan leggen wij de laatste € 500,- bij als cadeau. 

Hoe start ik een donatiecampagne?
Voor het starten van uw donatiecampagne neemt u contact op via  
info@senconcepts.com. Heeft u eerst nog vragen? Dan kunt u ons het snelst 
 bereiken via ons telefoonnummer: +31 (0)321 387 734.
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