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hittar vi också mer normala grejer som en spel

konsol och en AppleTV 

I det andra racket sitter en hel drös slutsteg 

från Wisdom Audio, från vilka man även hämtat 

alla högtalare i salongen. Högtalarna är konfigu

rerade i en 9.4.4-uppsättning med 15 högtalare 

totalt (två dubblerade surroundkanaler) plus 4 

subwoofers. 

En sådan här anläggning slukar naturligtvis 

en hel del ström. Bara slutstegen är tilldelade 12 

stycken 16A-grupper! 

Ventilation ingick såklart också i projekte-
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ringen för att få ett behagligt klimat även under 

långa sittningar. En viktig detalj många hemma

byggare slarvar med, vilket gör många biorum 

närmast olidliga att vistas i mer än en halv

timme. Grimani räknade ut ett effektivt system 

där luft tas in från den främre delen av bion, och 

ut där bak för rätt klimat i salongen. 

Stäng dörren 

Det är extrem omsorg om detaljerna var man än 

tittar. Tar vi till exempel dörren till bion är det en 

260 kilo tung tysk dörr från ,IAC Acoustics som 
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FLASHIG BRASA I SALONGEN 

En ide man var långt gången med var att installera 

en öppen spis i salongens bakkant. Ungefär lika 

bred som rummet. Bakdelen och taket i spisen 

skulle täckas med en speciell typ av limmat krossat 

glas (naturligtvis med goda akustiska egenskaper). 

För maximal effekt var tanken att i exakt samma 

ögonblick som dörren öppnades skulle brasan flam

ma upp. Ett alternativ hade varit att använda gas 

för ändamålet men det var av naturliga skäl aldrig 

aktuellt, utan biogel var det som man jobbade med. 

Dock föll det hela till slut på att det tog för lång tid 

att få fjutt på elden, hela 22 sekunder som bäst. 
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