
Handleiding Dock Four

BENODIGDHEDEN 
PER STYLEPAD

Scan de 
QR-code 
om de 
instructiefilm 
te bekijken.

Bepaal de positie van het frame dat linksboven 
komt.

Teken met behulp van een waterpas de twee 
posities waar de twee schroeven moeten komen.

Boor de twee gaten en plaats de pluggen.

Draai de twee schroeven voor de helft in. Plaats het Dock Four frame met de pijlen 
omhoog.

Gebruik de clips om de hoogte aan te passen, 
indien nodig met behulp van een waterpas. 
(De clips blijven op hun plaats)

Schroef het frame vast. Klik het koppelstuk rechts vast om de positie van 
het volgende frame te bepalen.

Herhaal stap 2 t/m 8 voor 
de bovenste frames.

De resterende frames* kunnen met de 
koppelstukken opgehangen worden.

*In principe hoeft alleen de bovenste rij vast geschroefd 
te worden. Mochten de Stylepads toch niet vlak 
uitlijnen, kunt u de koppelstukken ook vast schroeven in 
de hiervoor aanwezige gaten.

Hang de Stylepads op hun positie. Werk hierbij 
van onder naar boven.
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HANGING SYSTEM

A patent application has been filed for the Dock Four hanging system 

(The Netherlands Patent Office: Modular wall covering system /

Patent number N2014564). 

Scan the QR code to watch the installation instruction film. 

All of the various components are made from black ABS. 

The material is fire-retardant (HB UL94) and recyclable. 

FRAME

CLIPS

CONNECTION
PIECE

STYLEPAD

The system consists of 

the following components:

■ Stylepad

■ Frame

■ Connection piece

■ Clips

Handleiding Dock Four

BENODIGDHEDEN 
PER STYLEPAD

Scan de 
QR-code 
om de 
instructiefilm 
te bekijken.

Bepaal de positie van het frame dat linksboven 
komt.

Teken met behulp van een waterpas de twee 
posities waar de twee schroeven moeten komen.

Boor de twee gaten en plaats de pluggen.

Draai de twee schroeven voor de helft in. Plaats het Dock Four frame met de pijlen 
omhoog.

Gebruik de clips om de hoogte aan te passen, 
indien nodig met behulp van een waterpas. 
(De clips blijven op hun plaats)

Schroef het frame vast. Klik het koppelstuk rechts vast om de positie van 
het volgende frame te bepalen.

Herhaal stap 2 t/m 8 voor 
de bovenste frames.

De resterende frames* kunnen met de 
koppelstukken opgehangen worden.

*In principe hoeft alleen de bovenste rij vast geschroefd 
te worden. Mochten de Stylepads toch niet vlak 
uitlijnen, kunt u de koppelstukken ook vast schroeven in 
de hiervoor aanwezige gaten.

Hang de Stylepads op hun positie. Werk hierbij 
van onder naar boven.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

FRAME

KOPPELSTUK

CLIPS

ACCUBOOR

WATERPAS

SCHROEVEN

PLUGGEN

www.dockfour.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Dock Four inlay TOP-def.pdf   2   12-06-15   12:26


