
ARE YOU
READY 
TO HIT 
THE WALL?
DOCK FOUR AT HOME / IN BUSINESS
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We are Dock Four. 

The inventors of Stylepads.

Wij geven designers een tool om regie 

te behouden in hun interieurontwerpen. 

Dit doen we met onze Stylepads; 

functionaliteit gecombineerd met design. 

Een modulair systeem waarmee de wand 

onderdeel wordt van het interieur. 

Thuis en op het werk.



DOCKFOUR
THUIS EN 

OP HET WERK

Mirror

Bookshelf

Button

COMBINEER 
FUNCTIONALITEIT 
MET DESIGN

“Ik ben van een kille, saaie 
gang naar een gestylde en 
praktische entree gegaan”



THE PLUG & PLAY
SOLUTION FOR
WALL FURNITURE



STYLEPADS

Kies on trend materialen of lever een eigen foto of 

materiaal aan. Zo kan altijd een gewenste huisstijl 

doorgevoerd worden.

Stoffen en texturen kunnen in meer dan 120 verschillende 

wandpanelen geleverd worden. Van linnen, canvas tot 

velours. Afbeeldingen printen wij op diverse materialen 

zoals leer, beton, canvas of zelfs metaal. 

OWN
MATERIAL

FABRIC

STONE

SPECIALS WOOD UNI COLOR

METAL

VINYL PRINT
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THUIS EN 

OP HET WERK

Keeper

Spider

Bookshelf

HAAL MEER 
UIT JE WAND

‘’Met Dock Four Stylepads 
hebben we onze werkplek veel 
functioneler kunnen maken’’
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Pocket

Clock

Spider

Straps

WALLS DEFINE 
THE  CONTEXT



SYSTEEM

Stylepads worden met een gepatenteerd ophang systeem 

eenvoudig aan de wand bevestigd. Het aantal boorgaten is 

minimaal. Naast het eenvoudig installeren is het vervolgens 

mogelijk de Stylepads te vervangen of uit te breiden. 

Slimme en stijlvolle wandpanelen met jouw signatuur zorgen 

ervoor dat je de regie behoudt over de totale uitstraling. 

60 x 60 cm 60 x 120 cm 120 x 120 cm120 x 60 cm
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OP HET WERK

Magnetic whiteboard

Hanging shelve

Straps

Scales

Spider

STYLE YOUR 
WALLS WITH 
STYLEPADS

‘’Het flexibele karakter van de Stylepads spreekt 
mij erg aan en past perfect binnen het project. 
De plek is namelijk een bruisende hub voor 
ondernemers. Een plek waar je als bedrijf en als 
mens graag bent.’’ 



KVADRAT

Dock Four heeft met Kvadrat een nauwe 

samenwerking. Samen met de designers van 

Kvadrat hebben wij een collectie stoffen bepaald 

die aansluit bij de trends van vandaag en morgen. 

Kvadrat is sinds 1986 bepalend op het vlak van 

textiel gerelateerde innovatie.
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Magnetic Whiteboard

Buttons

Straps

BEHOUD REGIE
OVER HET ONTWERP



Acoustic foam

Textile

Acoustic foam

Dock Four® system

Akopanel

AKOESTIEK

Een slechte akoestiek heeft een negatieve invloed op ons 

welbevinden en werkprestaties. De akoestische Stylepads 

hebben extra akoestische vullingen, zodat de allerbeste waarde 

bereikt wordt in geluidabsorptie (Klasse A: α-waarde 0,90). 

Wij kunnen je adviseren en begeleiden bij het doen van 

akoestische metingen en het opstellen van prognoses.



NO MORE 
BORING 
WHITEBOARDS



MADE IN HOLLAND

Alle Stylepads worden in ons atelier in Nunspeet gemaakt. 

Tot op heden is er nog geen gelijke wand de deur uit gegaan; 

altijd maatwerk. We bieden veel mogelijkheden het ontwerp te 

personaliseren. 

Naast ons uitgebreide assortiment is er ook volop ruimte om ‘eigen’ 

afwerkmateriaal in te sturen. Zo kan een interieurstof dus eenvoudig 

terugkeren aan de wand.
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Clock

Mini Shelve

Bookshelf

Bulletin Board

THAT’S WHY WE 
INVENTED 
STYLEPADS



FUNCTIONALS

Zo noemen wij onze accessoires die toe te voegen zijn 

aan de Stylepads. Ze integreren allerlei functies; van stof 

tot foto, van klok tot aan boekenplank en van USB-poort 

tot whiteboard.
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Whiteboards

Magnetic Stylepads
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Keeper

Clock

Pilow

ONTWERP VANUIT 
FUNCTIONALITEIT 
VUL AAN MET
DESIGN

“De wand is niet alleen 
persoonlijk en mooi 
maar ook functioneel 
door de rugkussens’’



Dock Four B.V.
Ampèrestraat 13

8071 PH Nunspeet
085 822 22 50

info@dockfour.com


