


Walls define the context
Wanden zijn sfeerbepalend. Wat valt je op als je 
kijkt naar beroemde pleinen in oude Europese 
steden, of als je over de Amsterdamse grachten 
wandelt? De indrukwekkende gevels, muren en 
bogen. Zo is het ook met de wanden in een 
ruimte, deze kunnen het verschil maken.

That’s why we 
invented Stylepads

We geloven in flexibiliteit. Met de trend van 
nomadisch wonen en werken vervagen de 
grenzen tussen werk en privé.  We zijn niet langer 
gebonden aan tijd en plaats. Je richt je leef- en 
werkplek in zoals jij dat wilt. Dit vraagt om 
innovatieve en flexibele oplossingen. 
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Tailor made
Stylepads zijn slimme en stijlvolle wandpanelen 
die je zelf vormgeeft. Je haalt het beste uit 
je wand met een combinatie van decoratieve  
Stylepads en Functionals. Kies on trend  
materialen zoals vilt, koper of leer. Of lever je  
eigen foto’s en materialen aan. Zo kunnen we  
altijd de gewenste huisstijl doorvoeren.

Modulair
Stylepads worden met een gepatenteerd ophang- 
systeem eenvoudig aan de wand bevestigd. 
Het aantal boorgaten is minimaal. Naast het 
eenvoudig installeren is het vervolgens nog 
makkelijker Stylepads te vervangen of uit 
te breiden. Stylepads zijn verkrijgbaar in  
4 formaten (in cm):

60x60          120x60         60x120         120x120 
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Decoratief

We maken de Stylepads in Nederland, in ons  
eigen atelier. Van goede, duurzame kwaliteit. 
Stofferen, printen, lamineren en assembleren 
doen we zelf. In totaal hebben we meer dan 120 
dessins en materialen in collectie. Van metaal tot 
beton, van velours tot jeans. Alles on trend!

Functioneel

Onze Stylepads zijn ook zeer functioneel. Denk 
aan een betere akoestiek, maar bijvoorbeeld ook 
het wegwerken van bedrading. 

Daarnaast biedt ons assortiment allerlei 
Functionals die wonen én werken makkelijker 
maken, zoals verlichting, magnetische borden, 
usb-poorten, magazinehouders, boekenplanken, 
whiteboards, etc.
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Contact us

Wil je meer weten over de mogelijkheden 
van Dock Four Stylepads? Over de materialen 
en Functionals? Of kunnen we je helpen met 
ontwerpen of installeren? Neem dan contact met 
ons op.

Tel: + 31 34 127 77 09
E-mail: info@dockfour.com

Ampèrestraat 13, 8071 PH Nunspeet, 
The Netherlands

www.dockfour.com


