
http://www.deprojectinrichter.com
http://www.deprojectinrichter.com


"Life is too short 
for boring walls"

Met de slimme en stijlvolle stylepads van Dock Four 
creëer je een persoonlijk, uniek wandmeubel waarin 

functie & design hand in hand gaan.

Raak jij geïnspireerd door één van de wanden in dit 
lookbook? Voer dan de naam van de wand in op 

www.dockfour.com, start je ontwerp vanaf dit 
vertrekpunt en geef je eigen draai!



4

1 Mirror

2 Print Stilleven met  

 bloemen in een glazen  

 vaas, Jan Davidsz. de Heem,  

 Rijksmuseum + Bookshelf right

3 Ebony + Buttons 

 Naam: ROSES & BUTTONS

3

1

2

“Een sfeervolle entree 
  zorgt voor een warm welkom.”



gang

WOOD / EBONY

De spiegel zorgt voor een 

ruimtelijk effect.

PRINT / RIJKSMUSEUMLEATHER / NEVADA

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Buttons&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzedaxA1VBKODqbtNPe9pgbC2%2fJ6wTvLpJNLPpXfRKsxK&openedFromInspiration=False#/


1 Magnetic Chalkboard

2  Grey Denim + Clock

3 Black Stone + Hanging Shelve 

 Black canvas

4 Mirror

5 Keeper Merino

6 Seabed + Pocket light grey + 

 Keycord light grey

 Naam: ROB & LEONIE
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  “Deze wand heeft veel 
handige functionaliteiten.”



FUNCTIONAL / MIRROR

gang

Nooit meer zoeken naar je sleutels, 

die hangen aan een stylepad!

LEATHER / SEABEDFIBER / MERINO

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=vtwonen%20aflevering%20Rob%20en%20Leonie&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzQK2kmneLjHK6X5kttXZoWd0xwtrz84NR9iePz3J3%2fSg&openedFromInspiration=False#/


3
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“Ik ben van een kille, saaie 
             gang naar een gestylde en 
praktische entree gegaan!”

1

2

4

IRIS 
HAVEKES

Ik heb niet veel ruimte in de 
gang, dus heb ik gekozen voor 
de functionals van Dock Four 
omdat deze perfect passen in 
een smalle ruimte en ook nog 
erg handig zijn.

1 Dolphin Grey Leather + Bookshelf left 

2 Concrete + Bookshelf right

3 Mirror

4 Vintage Blue Melee + Button 

 Naam: IRIS



LEATHER / DOLPHIN GREY VELOURS / FROZEN FOUNTAINPADDED / DIAMOND MINT

gang

De glans van het velours en de 

spiegel zorgen voor extra licht.

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Iris%20Havekes&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzYrblRmOeHSSUc6yJVnNTuB%2fIDffhS3d5IzI2JkuRhWG&openedFromInspiration=False#/


   “Deze wand is niet alleen persoonlijk en mooi 
maar ook functioneel door de rugkussens.”

1

3

2

4

Mijn Dock Four wandmeubel 
hangt prominent bij mijn 
favoriete gedeelte van het huis, 
de eettafel.

1 Print ‘Meisje met hond’

2 Blackstone 

 + Clock medium

3 Keeper Black Denim

4 Blackstone + Pillows 

 Naranja black leather

 Naam: LEONIE

LEONIE
MOOREN



Maak je eigen Dock Four wand in de keuken 

functioneel met bijvoorbeeld een keeper, 
clock en hanging shelf.

De minishelf inclusief straps kunnen goed 

van pas komen om bijvoorbeeld je mooiste 

foto's te tonen.

JEANS / BLACK DENIM STONE / BLACK STONECORDUROY / NARANJA

keuken

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Leonie%20mooren&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJza3atwIEf5N3RhuY1QWZk0lFPttW%2b%2fK6YK1to1Uj61oh&openedFromInspiration=False#/


1
2

1 Print op MDF

2 Magnetic Chalkboard 

 Naam: &SUUS KEUKEN

     “ De bijzondere print als onderdeel van deze 
functionele wandoplossing geeft extra sfeer aan de keuken.”



keuken

Aan de rod hangen je mooiste 

keukendoeken of je favoriete 

kruiden.

PADDED / PURPLE RAIN JEANS / BLACK DENIMFUNCTIONAL / CHALKBOARD

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=&Suus%20Keuken&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzexjXE70%2bsp292YDt1lwaSM0W3DtOuloWwap3EpLCIQ1&openedFromInspiration=False#/
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“Geef je keuken eenvoudig 
         een nieuwe look.”

1 Adventurine Blue + 

 Clock Medium

2 Stonewash + Hanging  

 Shelve Black Canvas

3 Photoprint: Kiss the Cook

4 Keeper Black Denim

 Naam: KISS THE COOK 



keuken

Het chalkboard is handig voor je 

recepten of boodschappen.

PADDED / ADVENTURINE BLUE FUNCTIONAL / MAGNETIC CHALKBOARDJEANS / STONEWASH

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Kiss%20the%20Cook&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzWDNigLrnCDc9ibNri4tZ%2f7dtel3EVMzk7fXQl9ONDHM&openedFromInspiration=False#/
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1 Blackstone + Clock medium

2 Persoonlijke fotoprint

3 Stonewash + Spider

4 Steelcut Trio 446 + Hanging

 Shelve White Canvas *

5 Sailing Home

 Naam: LYNN & MARTIJN

In vtwonen 'weer verliefd op je huis' 
heb je dit Dock Four wandmeubel 
misschien voorbij zien komen. Deze 
schuifwand is verrijkt met stylepads 
en functionals waardoor de wand 
multifunctioneel is geworden.

“In het wandmeubel komen onze smaken samen
   en wordt door het gele busje ons verhaal verteld.”

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.



woonkamer

Met een eigen foto of een print uit onze print gallery 

maak je je interieur persoonlijk. Een print zou je ook 

kunnen combineren met een clock.

Deze print Vlieland sunrise 

is in 4 formaten te vinden 

in onze print gallery.

KVADRAT / STEELCUT TRIO 446* SPECIAL / SAILING HOME JEANS / STONEWASH

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.

https://www.dockfour.com/nl/webshop/


MONIEK
VISSER

1

3

2

Ik heb een interieur vol 
planten en oude spulletjes. 
Om de witte wand te 
betrekken bij mijn interieur, 
heb ik op de website van 
Dock Four een persoonlijke 
wand samengesteld. 

1 Keeper Black Denim

2 Print: Botanical

3 Black Denim Jeans + Hanging 

 Shelve Black canvas

 Naam: MONIEK

     “ Ik heb veel bijzondere accessoires
die ik op mijn Dock Four wand kan showen.”



Geef je Dock Four wand een natuurlijke touch

met stylepads in een houtlook of kies voor echt mos.

JEANS / BLACK DENIM

woonkamer

SPECIAL / MOSWOOD / DUTCH OAK

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Moniek%20visser&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzTHFk5GIUsFk6B4zssP2uwz5SftCU41cisZslnYHjl5Z&openedFromInspiration=False#/
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“Met de Stylepads kun je iedere gewenste sfeer 
     in huis neerzetten (of hangen).”

1 Print: Blue Skies

2 Metal Rose Gold + 

 Bookshelf left

3 Keeper Stonewash

4 Wood Dutch Oak

 Naam: ROOM WITH A VIEW



WOOD / DUTCH OAK

woonkamer

METAL / ROSE GOLD

Door het gebruik van metalen 
wordt je ontwerp nóg rijker.

PRINT / BLUE SKIES

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Room%20with%20a%20view&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzXssTDTqn4or8Rzpy0JCmd5ivH9cqwNZUGFjuwf5Sb6M&openedFromInspiration=False#/


6 2x Eigen foto, print op Concrete

   “De combinatie van een plek voor de tv 
en diverse opbergmogelijkheden, 
   maakt deze wand multifunctioneel!”

1

3

2 5

4

1 Eigen fotoprint

2 Grey Denim + Clock Medium

3 Keeper Grey Denim 

4 Grey Denim + Spider 

5 Blackstone + 2x Hanging Shelve  

 Black Leather

 Naam: ANDRÉ & MIRIAM

6 6



STONE / CONCRETE JEANS / GREY DENIM

woonkamer

FIBER / MERINO

Het gebruik van beton geeft de 

ruimte een stoere uitstraling.

Deze print Vlieland sunrise 

is in 4 formaten te vinden 

in onze print gallery.

https://www.dockfour.com/nl/webshop/


2
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“Zet je dierbaarste items 
    op de shelves.”

1 Print Pastel Geo

2 Wood Dutch Oak + Bookshelf left

3 Metal Trompet Gold + Bookshelf right

4 Keeper Stonewash

 Naam: SCANDINAVIAN GOLD



woonkamer

METAL / TROMPET GOLD WOOD / DUTCH OAK JEANS / STONEWASH

Een print op trompet gold geeft 

allure.

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Scandinavian%20gold&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzVywCaM2aeFpnL8dmkW9QLrCSM94mFohruwBNnagwwuE&openedFromInspiration=False#/


“Door mijn favoriete schilderij 
    op speciale stylepads te printen 
ben ik van mijn akoestische probleem af .”

De Nachtwacht in huis 
bijna ten grootte van 
de echte Nachtwacht: 
het is een echte eyecatcher!

CISKA
VINKEVEEN

1 Print Nachtwacht 

 op canvas.

 Naam: CISKA

1



PRINT / NACHTWACHT

woonkamer

In de foto module kun je eindeloos 

spelen met de verschillende 

afmetingen. Eén groot beeld of 

juist een mooi detail.

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Ciska&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzT2Er%2fdiz3T0W1DJokF78MIlWVJpn8nypMGnnHmMjwr7&openedFromInspiration=False#/


1

3
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1 Kvadrat Canvas 566 *

2 Print op MDF

3 Kvadrat Steelcut Trio 526 *

 Naam: &SUUS EETHOEK

“ Door met kleuren en materialen te spelen en een persoonlijke  
    foto toe te voegen in dezelfde tinten, blijft het ontwerp 
in balans en creëer je een unieke oplossing voor de lange wand.”

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.



eetkamer

De metalen bookshelf zorgt voor 

extra opbergruimte.

KVADRAT / STEELCUT TRIO FIBER / ROYAL BLUE KVADRAT / CANVAS 2 566

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.

**

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=&Suus%20Eethoek&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzYLQu7lpbkiykCi%2fYFmWSYGjU3AGD%2bu%2fw7VFWajDV%2b3j&openedFromInspiration=False#/
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1 Print 'Koeien bij een plas’ 

 van Gerard Bilders

2 Sailing Home + Hanging Shelve 

 Brown leather

3 Black Stone + Clock medium

4 In the Army + 

 Pillows Merino - Brown leather

 Naam: RICK EN MIRELLA

“Op een originele manier
    een knusse hoek gecreëerd.”



zithoek

Door mos toe te voegen aan het 

ontwerp, haal je de natuur in huis.

STONE / CONCRETE SPECIAL / SAILING HOMESPECIAL / MOS

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=vtwonen%20aflevering&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzRwEmnX%2fUbi7YAFf7fDfGV48B8%2fZB6YQ%2bFmEuj8NaZ9e&openedFromInspiration=False#/
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1 Print op MDF

2 Velours Spectrum

3 Kvadrat Hero 511 *

4 Keeper Black Denim

 Naam: &SUUS KINDERHOEK

  “ Door de kleuren en materialen van de stylepads 
te matchen met de rest van de inrichting wordt deze 
opbergruimte in de speelhoek een gezellig onderdeel 
   van de woonkamer.”

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.



kinderhoek

Op de hanging shelve is ruimte 

voor knutselspullen.

VELOURS / SPECTRUM JEANS / BLACK DENIM KVADRAT / HERO 511

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.

*

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=&Suus%20Woonkamer&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzVL3BvubOUV1uYUb%2bp3zvQnokY%2bwF%2bcn9FOiZRgTXjRK&openedFromInspiration=False#/


&SUUS

1 Mos

2 Print op Dolphin Grey leather

3 Kvadrat Hero 511 *

4 Print op MDF

5 Kvadrat Coda 632 *

6 Corten

7 Scales Light Grey

 Naam: &SUUS WERKPLEK

“ Ik zocht een functionele oplossing voor de 
   lege wand in mijn werkruimte en wilde graag  
 een groot, persoonlijk statement maken.”

1

5

2

6

3 4

7

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.



LEATHER / DOLPHIN GREY

werkruimte

In de scales bewaar ik mijn 

mooiste foto's en dierbaarste 

kaartjes.

KVADRAT / HERO 511 KVADRAT / CODA 632

*De Kvadrat collectie is exclusief verkrijgbaar bij onze dealers.

**

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=&Suus%20Werkplek&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzYdoz2huDDfCX21IXUIPW%2bVmS833ee3THIMMZYGwe7No&openedFromInspiration=False#/


JASPER &
CHARLOTTE

Wij waren al een tijd op zoek 
naar een toffe aanvulling voor 
onze werkplek thuis. Nu hebben 
we deze gevonden.

1 Black Stone + Bookshelf full

2 Dutch Oak + Spider Black

3 Photoprint: Skating Black&White

4 Keeper Black Denim

5 Dutch Oak + Bookshelf full

 Naam: JASPER & CHARLOTTE

1

4

2

3

5

  “Met Dock Four Stylepads hebben we onze werkplek 
veel functioneler kunnen maken.”



PRINT / SKATING FUNCTIONAL / MAGNETIC CHALKBOARD

werkruimte

Voeg je eigen foto toe om de wand 

uniek en persoonlijk te maken.

VELOURS / OLD DUTCH

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Jasper%20en%20Charlotte&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzSVJHVtYY4AtDCHiY%2bL0hprVA2rwwhCJIVQXXA376LEV&openedFromInspiration=False#/


54

  “ In de slaapkamer is het fijn om met lichte 
kleuren en natuurlijke materialen te werken. 
De buttons zijn bijvoorbeeld handig 
  voor je favoriete hoedjes en tassen.”

1 Print op Concrete

2 Melee Sahara Sand

 Naam: &SUUS SLAAPKAMER

21



slaapkamer

STONE / CONCRETE MELEE / SAHARA SAND

Met een print op beton geef je de 

slaapkamer een vintage look.

PADDED / LOCHNESS

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=&Suus%20Slaapkamer&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzSi45e3TQDbK%2bav4NyZub22PiGLeAOLs1KzFPFTjQVCx&openedFromInspiration=False#/


3

“Steek je magazines in de
     keeper zodat je ze 
altijd in de buurt hebt.”

1 Keeper Merino

2 Wood Dutch Oak + Hanging  

 Shelve White Canvas

3 Rose Gold + Clock Medium

 Naam: SOFT SPOT

1

2



METAL / ROSE GOLD WOOD / DUTCH OAK

slaapkamer

Met een minishelve en een 

hanging shelve, creëer je op een 

stijlvolle manier opbergruimte.

FIBER / MERINO

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=Soft%20spot&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzcfGWXzAnLTYn8eNg6BW%2fxPoRjMseX1qERPVcrMZQJ34&openedFromInspiration=False#/


21

1 Honeycomb

2 Adventurine blue

 Naam: &SUUS KINDERKAMER JONGEN

“ De hippe opbergplek boven de commode
    past door de kleuren en materialen 
perfect in deze stoere kinderkamer.”



SPECIAL / HONEYCOMB

kinderkamer

De drie dimensionale textuur van 

de honeycomb maakt van deze 

stylepad een echte eyecatcher.

JEANS / GREY DENIMPADDED / ADVENTURINE BLUE

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=&Suus%20Kinderkamer%20Jongen&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzYJ2Hvzo8qnv%2fZeUFzWmSLXfFTtmT9fkFMA3%2fqugG7vO&openedFromInspiration=False#/


2

1

  “ In de keeper kan jouw kind 
de mooiste kaartjes, frutsels en andere    
       verzamelde schatten bewaren.”

1 Print op MDF

2 Keeper Stonewash

 Naam: &SUUS KINDERKAMER MEISJE



kinderkamer

JEANS / STONEWASH CORDUROY / BUTTERCUP FUNCTIONAL / CHALKBOARD

Met de fluor accenten van de 

spider en de hanging shelve wordt 

de ruimte nog vrolijker.

https://www.dockfour.com/nl/configurator?prepack=&Suus%20Kinderkamer%20Meisje&favoriteId=PNVLwXMsQv2CsPNm2KjJzcztFrUIHv6tMs7sFkC%2ba1yl8HT%2bEF7IzpNupl1vTVUv&openedFromInspiration=False#/


Contact
Dock Four

Ampérestraat 13
8071 PH Nunspeet
The Netherlands

info@dockfour.com
T  +31 (0)341 277 709

of
ellen@dockfour.com
M +31 (0)6 1335 8319

https://www.dockfour.com/nl/collectie/stalenservice/
http://www.dockfour.com
http://www.deprojectinrichter.com
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