
SelfieReflectieBox montage 

handleiding 

 

Toelichting 

De SelfieReflectie Box is het gemakkelijkst te monteren met twee personen.  
 
Bedenk voorafgaand aan het monteren waar je de SelfieReflectieBox wilt 
plaatsen. De benodigde ruimte is bij voorkeur Breedte 300 cm x Lengte 300 
cm x Hoogte 300 cm 
De bovenzijde van de box is open waardoor er normaal gesproken voldoende 
licht in de box komt om video’s te kunnen maken. Zorg echter wel voor 
voldoende extra verlichting, wanneer de box in een ruimte zonder daglicht 
van boven geplaatst gaat worden. 
 
De afmetingen van de SelfieReflectieBox: 
Hoogte: 200 cm 
Breedte: 130 cm 
Lengte: 210 cm 
 
Benodigd gereedschap: 

• Schroefboormachine 

• Houtboor 5 mm 

• Sterschroevendraaier 

• Hamer 

• trapje 
 
 
 
Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn. 
 

 

  

 

                    

 

          
 

 

    



Onderdelen 

A: Hoekpalen met sponningen voor platen (4x) 
B: Paal met sponningen voor platen (1x) 
C: T-stuk met sponningen voor platen bij de deuropening van de 
SelfieReflectieBox (1x) 
D: Fixatie kruis van metaal. Deze geeft stevigheid aan de SelfieReflectieBox 
E: Kartonnen plaat (100 cm x 200 cm) lange zijde met opening  voor de 
SelfieReflectieBox (2x) 

 

  

      

      

      

      

      



F: Kartonnen plaat (100 cm x 200 cm) (2x) 
G: Kartonnen plaat (120 cm x 200 cm) met het vraagteken, voor aan de 
buitenzijde van de SelfieReflectieBox (1x) 
H: Kartonnen plaat (120 cm x 200 cm) met SelfieReflectie Cirkel, voor aan de 
binnenzijde van de SelfieReflectieBox (1x) 
I: Houten deuvels om de platen te fixeren in de houten palen (55 x) 
J: Schroeven om het metalen fixatiekruizen vast te maken aan de bovenzijde 
van de SelfieReflectieBox 
K: Gordijn 
L: Gordijn kabel en klem voor gordijn (DIGNITET staalkabel, en klem RIKTIG , 
zijn van IKEA) 
M:Beugel om Smartphone (M1) of Tablet (M2) in te plaatsen, om handsfree 
Selfie video’s te kunnen maken 
   

       

 

      

             

 

 



Montage 

Stap 1 lange zijde met opening 

a) Schuif plaat E1 in de sponning van houten paal A1 

b) Schuif plaat E2 in de sponning van houten paal A2 

c) Schuif t-stuk G over plaat E1 

d) Schuif t-stuk G over plaat E2 

e) Zet/leg deze lange zijde, met opening, van de 

SelfieReflectieBox even apart  

 

                    



Stap 2 lange dichte zijde 

a) Schuif plaat F2 in de sponning van houten paal A3  

b) Schuif plaat F2 in de sponning van houten paal B 

c) Schuif plaat F1 in de sponning van houten paal B 

d) Schuif plaat F1 in de sponning van houten paal A 4 

e) Zet/leg deze lange dichte zijde, van de 

SelfieReflectieBox even apart  

                   

 



Stap 3 samenvoegen 

Nu zijn twee personen nodig! 

a) Schuif plaat G in de sponning van houten paal A4 

(let op: zorg dat het vraagteken aan de buitenzijde 

komt te zitten van de SelfieReflectieBox)  

b) Schuif plaat H in de sponning van houten paal A3 

(let op: zorg dat de afbeelding van de 

SelfieReflectieCirkel aan de binnenzijde komt te 

zitten van de SelfieReflectieBox) 

c) Schuif plaat G in de sponning van houten paal A1 

d) Schuif plaat H in de sponning van houten paal A2   

   

    

   

   

  

       

      



Stap 4 Bovenzijde fixeren 

De Fixatie kruisen (D1 en D2) van metaal moeten op 

deze wijze gemonteerd worden aan de bovenzijde van de 

SelfieReflectieBox. Gebruik hiervoor de 6 schroeven (J) en 

de sterschroevendraaier. Hierbij is een trapje nodig. 

a) Bevestig kruis D1 aan paal A1 en daarna aan paal A4  

b) Bevestig kruis D2 aan paal A3 en daarna aan paal A2 

c) Bevestig kruis D1 en D2 aan paal B en daarna aan t-

stuk C 

  

   

    

   

   

  

       

      

      



Stap 5 platen vastzetten aan palen 

Alle palen bevatten al voorgeboorde gaten die door 

de sponning heen geboord zijn. De kartonnen platen zijn 

nog niet voorzien van gaten. Voordat de platen vastgezet 

kunnen worden aan de palen, moet met een boormachine 

(houtboor 5 ) op de plek van de gaten in de palen, de 

platen voorzien  worden van gaten. 

a) Check of de plaat volledig in de sponning zit. Werk 

per paal van boven naar beneden 

b) Boor de gaten per paal aan een zijde van de paal 

c) Nu kun je met de deuvels (I) met behulp van de 

hamer de platen vastzetten aan de palen 

d) Doe dit bij alle gaten in de palen en t-stuk 

  



Stap 6 aanbrengen gordijn en gordijnkabel 

De bijgeleverde gordijnkabel DIGNITET staalkabel, 

roestvrij staal500 cm, is van IKEA. Volg de bijgeleverde 

handleiding om de gordijnkabel te bevestigen aan de 

binnenzijde van de SelfieReflectieBox op het t-stuk (C) 

Gebruik de meegeleverde RIKTIG gordijnhaken met 

klem om het gordijn op te hangen. 

 

 

Stap 7 Tablet of Smartphone beugel 

Afhankelijk van de bestelde versie, kan de beugel 

met de klem (M) bevestigd worden aan de bovenzijde van 

de kartonnen plaat waar aan de binnenzijde van de 

SelfieReflectieCirkel zit. 

 

       

      


