
Fronten (baffeln) är försänkt 10 mm jämfört med sidostyckena, men om du inte vill ha 
försänkt baffel, kan du välja att göra sidostyckena, ovanstycke och understycke 39cm 
djupa. Eller helt enkelt flytta fram allt utom sidor, ovanstycke och understycke 10 mm, 
fast då blir det ju ett försänkt bakstycke i stället.
Anledningen till att vi försänkt baffeln är att man då kan välja att spänna ett högtalartyg 
framför elementen, på en ram. Högtalarelementen sticker ut c:a ½ cm från frontytan.

Limning: Det känns kanske naturligt att använda vitt trälim och hålla ihop bitarna med  
tving tills limmet härdat, men det finns en mycket snabbare och enklare metod: 
Använd lösningsmedelsbaserat kontaktlim.
Stryk lim på båda ytorna som skall sammanfogas, vänta tills det är klibbtorrt, c:a fem 
minuter, och för samman ytorna. De hugger direkt, och limningen är klar.

Om man räknar ut i förväg var lim skall appliceras, och i vilken ordning delarna skall 
sättas samman, och gör det i en följd, kan lådan sammanfogas väldigt snabbt. Ingen 
väntan på härdande lim. OBS. Ventilera rummet väl! Lösningsmedel i hög 
koncentration är inte nyttigt. Vattenbaserat kontaktlim fäster tyvärr sämre. 

Innerstyckena ska limmas ihop separat först, så att vinklarna blir rätt.
Limma alltså 90mm-stycket på 840mm-stycket på det här sättet innan du börjar med 
övrig limning. Dessa skall vara vinkelräta mot varandra.

 Håldiametrar: Bredbandselement 183 mm, diskantelement 48 mm. (Om man bara 
ska använda bredbandselement gör man givetvis inget hål för diskantelement.)

Innan monteringen tar man ut hålen för högtalarna i frontstyckena och hål för kontakter på bakstycket. Högtalarelement 
och kontakter monteras dock inte förrän lådan är färdiglimmad. De monteras alltså utifrån. 

Först av allt: Limma samman de båda innerstyckena separat. De skall limmas i rät vinkel mot varandra (90°). 
Lägg sedan ett sidostycke på golvet eller arbetsbordet och limma först fast överdelen, eftersom den är lättast att 
placera. Sedan bakstycket, underdelen, baffeln, innerstyckena och avböjarna. Observera att underdelen inte når ner till 
golvet. Det gör att vibrationer från bottenplattan inte leds ner i golvet. Klär man sedan sidostyckenas ”golvyta” med filt, 
är risken för vibrationsljud i stort sett borta.

Dämpning: De mörkgrå ytorna på ritningen (bakstyckets insida ner till öppningen, överdelens insida och övre 
avböjarens insida) dämpas. Dessutom belägger man ena sidoväggen med dämpmaterial (ljusgrått på ritningen), men 
bara ned till själva mynningen (av utseendemässiga skäl). Det kan vara litet pyssligt att skära till de här bitarna, men det 
är väl värt besväret. 
Som dämpmaterial rekommenderas tät filt eller pläd med åtminstone 5 mm tjocklek. Om den inte är tjock nog, häfta fast 
två lager. En nålfiltmatta (heltäckningsmatta) som är c:a 5mm tjock går också bra. 
Den här dämpningen är bara till för att hindra att en stående våg uppstår. Materialvalet är därför inte kritiskt.
Likaså bör man lägga på filt eller fötter på sidostyckenas undersidor, så att inte spånskivan repar golvet. 
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