
Signing maakt het
plaatje compleet!

Trek uw identiteit door 

in uw onderneming!

SIGNING



Signing maakt het plaatje  
compleet!
Één van de beste marketing tools is het signen van uw product of de ruimte 
eromheen. Uw bedrijf of product valt nog meer op!

Trek uw identiteit door in uw onderneming!
Uw onderneming maakt u nog specialer door uw identiteit mee te geven in de vorm 
van signing. Dit kan door stickers in uw huisstijl op ramen en deuren te plaatsen, 
speciale vloerstickers om routes aan te geven of een speciale signing op een wand 
in uw kantoorruimte aan te brengen. Op deze manier kunt u een ruimte makkelijk 
en snel aan passen in uw huisstijl.

BEWEGWIJZERING VLOERBEKLEDING MUURBEKLEDING RAAMBESTICKERING PRODUCTSIGNING



Bewegwijzering
Zorgt u voor de juiste bewegwijzering voor uw bezoekers? Dit zorgt voor een 
gastvrije indruk en geeft sfeer in uw onderneming. Wij ontwerpen en produceren 
bewegwijzeringsborden voor binnen en buiten. Door middel van borden zorgt u 
ervoor dat bezoekers zich gelijk kunnen oriënteren bij binnenkomst. Zij kunnen 
makkelijk de juiste locatie vinden in uw organisatie. Ook kunt u bepaalde routes 
bepalen door uw winkel, op deze manier lopen uw klanten langs de juiste 
producten en bevorderd dit een betere verkoop.

Door uw bedrijf te leren kennen en te werken met uw huisstijl zorgen wij voor een 
betere bezoekersbeleving voor uw organisatie. 

“Wijs de weg met de vloerstickers van IKC!“

BEWEGWIJZERING VLOERBEKLEDING MUURBEKLEDING RAAMBESTICKERING PRODUCTSIGNING

4
WWW.IKCPLAY.NL

5
WWW.IKCPLAY.NL



Forex-borden zijn de perfecte toevoeging aan uw onderneming. Forex is een licht 
en toch stevig materiaal: hardschuim PVC. Door de hagelwitte en niet  
reflecterende toplaag, is het materiaal uitermate geschikt om op hoge kwaliteit 
te bedrukken. Dit biedt de mogelijkheid om uw huisstijl of thema op haarscherpe 
wijze te verwerken op de wanden binnen uw organisatie. 

Een Forex bord is contour te snijden. Hierdoor kunt u kiezen voor unieke vormen 
en zijn de borden zeer geschikt voor lastige hoekjes. Een bijkomend voordeel is 
dat de Forex borden eventuele oneffenheden op de muur verbergen.

Dibond platen zijn hoogwaardige aluminium platen met zowel een mat als glans 
laminaat. Dibond platen zijn al verkrijgbaar vanaf 10cm. De dikte is 3mm en het 
heeft een relatief laag gewicht. Dibond panelen zijn vormvast en zowel water- als 
zonlichtbestendig, dit maakt het materiaal zeer geschikt voor binnen- en buiten-
gebruik. De platen worden vaak gebruikt als gevelreclame.

Van raamstickers tot vloerstickers. Contour gesneden? Of gewoon losse stickers? 
Geen probleem bij IKC! Wij bieden een grote selectie verschillende stickers aan. 
Heeft u speciale acties? Of wilt u uw kantoorruimte of winkel een boost geven? 
Met onze topkwaliteit stickers bent u verzekerd van meerwaarde. De stickers zijn 
van hoge kwaliteit en gaan jaren mee.

Aan de hand van uw wensen maakt onze designafdeling stickers die passen bij 
uw huisstijl en de uitstraling van uw onderneming. Onze slijtvaste vloerstickers 
zijn duurzaam, makkelijk schoon te houden en veilig door de antislip laag.

Forex borden

Dibond platen

Stickers
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Vloerbekleding
Opvallen? Met vloerbekleding creëert u een hoge attentiewaarde, het is de perfecte 
oplossing om producten of acties onder de aandacht te brengen. Leidt klanten gelijk 
naar het juiste schap met vloerstickers in de vorm van voetstappen. Of wijs kinderen 
op de kinderhoek in de winkel. Door de signing op de vloer weten zij spelenderwijs 
de weg naar hun eigen plek op de winkelvloer te vinden. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om de vloer te bekleden. In ons assortiment vloeren bieden wij 
verschillende mogelijkheden aan, denk daarbij aan vloerstickers, een vinyl vloer, een 
speciale EPDM vloer of kunstgras. Wij maken de vloeren in uw eigen huisstijl zodat 
deze passend zijn voor uw winkel of kantoor. De mogelijkheden zijn oneindig, er zit 
geen maximum aan onze vloeroppervlaktes, wat maakt dat onze vloeren in elke ruimte 
passend kunnen worden gemaakt.

“Wijs de weg met de vloerstickers van IKC!”
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Onze vinyl-vloeren zijn gemaakt van een ijzersterk materiaal waar ieder gewenst 
design op geprint kan worden. De vloeren worden op unieke wijze geproduceerd 
om optimale kwaliteit, kleurvastheid en slijtvastheid te garanderen.

Wilt u iets onder de aandacht brengen? Op een ludieke manier? Vloerstickers 
zijn een simpele en opvallende manier van marketing. De stickers zijn makkelijk 
te plaatsen in uw winkel of organisatie. Op deze manier kunt u uw klanten op de 
hoogte brengen van eventuele acties of informatie. Onze slijtvaste vloerstickers  
zijn duurzaam, makkelijk schoon te houden en veilig door een aangebrachte  
antislip laag.

Onze EPDM vloeren zijn van hoogwaardige kwaliteit. Doordat de EPDM-vloer 
wordt opgebouwd uit kleine rubberen korrels is het mogelijk om figuren en 
logo’s in de vloer te verwerken. U kunt hierbij kiezen uit 16 verschillende kleuren, 
ontelbare kleurcombinaties en een glitter variant. Een EPDM vloer brengt uw vloer 
écht tot leven.

Onze kunstgras-vloeren zijn gemaakt van polyethyleen en zijn geschikt voor zowel 
binnen als buiten gebruik. Kunstgras is een speelse en praktische toevoeging aan 
de kinderhoek, winkel of kantoorruimte.

U heeft keuze uit verschillende kleuren, waaronder groen, zwart, blauw, rood, 
geel, paars, roze, wit en antraciet. Ook kunt u kiezen uit diverse lengtes en types, 
zoals kunstgras met rechte of krullende grassprieten. Afhankelijk van uw wensen 
kunnen wij adviseren welk type en lengte kunstgras het meest geschikt is voor uw 
organisatie. Zo is korter kunstgras bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk wanneer dit 
wordt vastgelijmd.

Vinyl vloeren

Vloerstickers

EPDM vloer

Kunstgras
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Muurbekleding
Wanddecoraties op kantoor, in winkels of publieke ruimten dragen direct bij aan 
een prettige en sfeervolle omgeving. Met passende wandbekleding creëert u een 
betere bezoekersbeleving. De oude witte muur krijgt op deze manier een frisse 
en energieke uitstraling! Een skyline of een natuurlijke wand maakt indruk, op uw 
bezoekers en klanten. 

Wandbekleding kan makkelijk en snel overal worden toegepast, op kantoren, 
in ziekenhuizen, restaurants, scholen en overheidsgebouwen. Het is de ideale 
oplossing om uw onderneming een nieuw uiterlijk te geven. IKC ontwerpt en 
produceert wandbekleding in elk formaat en elke stijl. Wij houden rekening met uw 
huisstijl en zorgen dat de wand perfect past binnen uw organisatie. 

“De wand bepaalt de uitstraling van uw bedrijf!”
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Forex is de perfecte oplossing voor saaie witte muren. Forex is een licht en toch 
stevig materiaal: hardschuim PVC. Door de hagelwitte en niet reflecterende 
toplaag, is het materiaal uitermate geschikt om op hoge kwaliteit te bedrukken.  
Dit biedt de mogelijkheid om uw huisstijl of thema op haarscherpe wijze op de 
wand te verwerken.

Airtex behang is een stevig en zeer flexibel materiaal waarmee elke ruimte tot 
leven komt. Het is gemaakt van fijn geweven polyesterdoek met een PVC coating. 
Airtex behang geeft de ruimte een luxe uitstraling omdat het zoveel mogelijk uit 
één stuk wordt geprint, hierdoor zijn er bijna geen behangbanen zichtbaar op  
de muur.

De saaie witte muur in het kantoor een upgrade geven? Wandstickers zijn een 
goede optie, zeker wanneer u de stijl van de vloer op de muur aan wil laten sluiten. 
Stickers zijn makkelijk te plaatsen op muren en deuren, hiermee brengt u de  
sfeerbeleving naar een hoger level.

Forex

Airtex

Stickers
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Raambestickering
Beschikt uw kantoor of onderneming over grote raampartijen? Of glaswanden? 
Breng rust in uw onderneming door raamstickers van IKC! Ramen zijn uitstekend 
bruikbaar om acties of producten op te promoten. Stickers op ramen zijn makkelijk 
weg te halen en laten geen schade achter.

Mocht u voor privacy gaan dan levert IKC ook one way vision stickers. Hierbij kunt 
u naar buiten kijken, maar bezoekers of klanten niet naar binnen. Deze techniek 
wordt vaak gebruikt bij kantoren die opgebouwd zijn met glaswanden.

RAAMBESTICKERING PRODUCTSIGNINGVLOERBEKLEDINGBEWEGWIJZERING MUURBEKLEDING

16
WWW.IKCPLAY.NL

17
WWW.IKCPLAY.NL



Een boodschap overbrengen doet u makkelijk met raamstickers. Een speciale 
actie of om uw klanten te infomeren? Onze design afdeling maakt graag een 
design voor u in uw huisstijl.

Transparante stickers geven een mooi totaalbeeld. Deze speciale sticker is 
doorschijnend en laat alleen zien wat gekleurd is. De witte kleuren zijn niet 
bedrukt en juist doorschijnend. Uw logo, actie of boodschap komt daarmee nog 
beter naar voren!

Privacy heeft u met onze one-way vision. Met deze speciale vorm van stickers 
kunt u naar buiten kijken, maar uw klanten niet naar binnen. Een stukje privacy 
maar toch licht naar binnen? Dan gaat u voor de optie one-way vision. 

Onze specialisten vertellen u graag meer over welk soort raambestickering in uw 
onderneming past. 

Raamstickers

Transparant

One-way-vision
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Productsigning
U valt graag op met uw onderneming en wilt zich graag onderscheiden van uw 
concurrenten. Dat snappen wij bij IKC maar al te goed! Opvallen kunt u doen om 
bepaalde eyecatchers in uw onderneming nog meer aandacht te geven. Of om de 
juiste sfeerbeleving binnen uw organisatie te creëren.
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Heeft u er wel eens over nagedacht om bepaalde items in uw onderneming te 
signen? De tafels in uw restaurant of kantine of de stoelen en andere meubels 
binnen uw kantoor of organisatie. Met signing kunt u uw medewerkers op een 
ludieke manier attenderen op het schoon achterlaten van de kantine. 
 
Uw onderneming krijgt op deze manier een nóg betere uitstraling! Wij doen dit ook 
bij onze eigen speelmodules, deze kunnen wij geheel custom maken. Dit doen wij 
door op maat gemaakte stickers in uw eigen huisstijl te ontwerpen. Of doormiddel 
van Silkprinting. Onze afdeling design maakt graag samen met u een passend 
ontwerp naar uw wensen of in uw huisstijl.

Investeer in een nieuwere uitstraling van uw kantoorruimtes, dit zorgt voor een 
hogere concentratie en productiviteit bij uw medewerkers. Ook helpt een goed 
ingerichte ruimte om stress te verminderen.

Mogelijkheden productsigning
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Samenwerken?
Door onze ervaring garanderen wij de beste kwaliteit en garantie. Onze designers 
maken in overleg met u een passend design die geheel bij uw wensen aansluiten.

Waarna u akkoord heeft gegeven zorgen wij dat het door u gekozen product 
in hoogwaardige kwaliteit gemaakt wordt. Vervolgens zal een van onze 
medewerkers een afspraak met u maken voor plaatsing. Voor u het weet rijden 
onze mensen bij u voor en geven zij uw organisatie snel en 
efficient een prachtige nieuwe uitstraling!

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met  
een van onze adviseurs.
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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.ikcplay.nl


