
 

 “Från Filmstadens centrala roller 
är vi nöjda med att Gradus projekterings-
team kan supporta oss med tekniska 
lösningar såväl i Sverige som i Norge. 
Att ha direkt kontakt med projektteamet 
ger kort kontaktvägar och god service” 

Måns Engquist, Construction Manager 
Sweden/Norway, Filmstaden. 

“Trappstegsbelysningarna i vår IMAX 
salong förhöjer upplevelsen av salongen. 
I min värld hade jag gärna haft de i fler 
salonger”

Martin Leijonborg, Biografchef, Bergakungen.

Filmstaden AB är en av Sveriges ledande aktörer inom kultur- och nöjes-
branschen med ungefär 12 miljoner biobesök per år. Idag driver företaget 
38 biografer med totalt 255 salonger och drygt 34 000 fåtöljer. Kontakten 
med Gradus började i och med att Odeon Cinemas Group kom in som 
ägare till Filmstaden, och bland annat i Uppsala började Gradus produkter 
att användas. Odeon och Gradus har haft ett mångårigt samarbete och 
Gradus produkter finns installerade i många biografer runt om i Europa. 

Under 2019 började Filmstaden bygga Sveriges andra IMAX-salong för 
biopublik, denna gången på anläggningen Bergakungen i Göteborg. 
Salongen skulle innehålla 214 platser, en stor välv bioduk, banbrytande 
projektorteknik med knivskarp bild och ett unikt ljudsystem. Tillsammans 
skapar detta storslagna bioupplevelser som IMAX är kända för. 

För att skapa en IMAX-salong och en utmärkande bioupplevelse finns det 
många punkter som måste uppfyllas. Det krävs att varje detalj i salongen är 
noga genomtänkt. Det är även viktigt att ha ett planerat säkerhetstänk som 
ökar tillgängligheten i salongen. Därför tog Filmstaden kontakt med 
Gradus och uppdraget var att göra trappstegen i salongen synliga under 
filmvisningen utan att störa filmupplevelsen.

Lösningen blev att installera Gradus trappnos ATF71L med Continuity-belysning uppåt och Interlok Advance som 
belysning nedåt i trappnosen. För att skapa en komplett lösning installerades även Gradus halkskyddsinlägg som 
finns att välja i många olika kulörer. Det ger trappnosarna rätt kontrast när biografen är upplyst medan tekniken från 
Continuity ger tydlig kontrast när salongen är nedsläckt. Belysningstekniken från Interlok Advance skapar även en 
estetisk upplevelse när du tittar ut över salongen. 

Nya biografsalonger med Gradus produkter planeras så håll utkik för tips om fler unika filmupplevelser. 
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