
OUDERS BLIJ, KINDEREN BLIJ 

Wie de harten van kinderen verovert, verovert
meteen ook de harten van de (groot)ouders.
Commerciële ruimtes die rekening houden met
kinderen,  hebben  een  voetje  voor  bij
(groot)ouders  en maken meer  omzet.  In veel
winkels en showrooms is het bepaald handig
dat kinderen zich rustig kunnen bezighouden,
zonder de ouders, winkelpersoneel en andere
klanten te storen. De ouders kunnen zich dan
ten  volle  concentreren  en  hun  koopintentie
ongestoord finaliseren in een aankoop. 

OVERAL TOEPASBAAR 

Koala Cool kindermeubeltjes en spelmodules
werden  met  dat  specifieke  doel  ontwikkeld.
Ze  werden  zorgvuldig  uitgekiend  in  nauwe
samenspraak  met  kinderpsychologen  en  zijn
beschikbaar  volgens  leeftijdscategorie.  Ze
bestaan in verschillende modules voor een of
meerdere  kinderen  en  zijn  onderling  vlot
combineerbaar,  zodat  ze  passen  binnen
ieders budget en in alle commerciële ruimtes
toegepast kunnen worden. De playcorners en
spelmodules  zijn  tegen  diefstal  beveiligd,
zodat  er  geen  onderdelen  kunnen  rond-
slingeren of meegenomen worden. 
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VERHOOG OMZET MET KOALA COOL
ONGEDULDIGE KINDEREN KUNNEN U BEHOORLIJK WAT OMZET KOSTEN

Playcorner & spelmodule
De Koala Cool playcorners en spelmodules 
worden universeel toegepast, overal waar 
men geen omzet wil zien verloren gaan 
door gestresseerde ouders:

• Shoppingcentra en winkels: fashion,
   leder, cosmetica, lingerie, optiek, 
   cosmetica, audio ...
• Toonzalen en showrooms: 

   wagens, keukens, veranda, sanitair,
   office, vloerbekleding, huishoudtextiel ...
• Hospitality, horeca
• Banken, verzekering en immo
• Reisagentschappen en touroperators
• Treinstations, gemeentebesturen, 
   luchthavens, openbare ruimtes
• Zorglocaties: ziekenhuizen, artsen, 
   tandartsen, kine, apotheken ...

Speeltafel TRIO: tafeltje voor drie kinderen met 
puzzelspel en knikkerdoolhof; 
muurpuzzel met 28 puzzelstukken om na te maken

Tetris: alle stukken in elkaar zetten zonder 
gaten te laten

Interactieve Video Totem: standalone totem beschikbaar in vier verschillende kleuren met ingebouwd scherm waarop er 
natuurfilmpjes van veertig minuten – met twintig verschillende dieren erin – worden afgespeeld

oala Cool kindermeubeltjes 
en spelmodules (ook met uw 

huisstijl) werden met één specifiek
doel ontwikkeld, met name: 
'Commerciële ruimtes die 
rekening houden met kinderen, 
zorgen voor meer omzet'. 
Bij Koala Cool vindt u een breed 
gamma van kleurige meubeltjes 
en creatieve spelmodules, 
waarmee kinderen zich goed 
kunnen bezighouden.
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