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Musica Pro är vår storsäljare till professionella musiker som sätter fram-
förandet i fokus. Denna stol är ett resultat av mångårigt och gediget 
arbete tillsammans med professionella utövare. Stolen har stora in-
ställningsmöjligheter, vilket sker steglöst för individuellt och ergonomisk 
komfort. Sitthöjd och lutning justeras med graderade skruvben, medan 
ryggstöd och sittdjup regleras med ratt. Stolen är lätt att flytta och 
transportera. Genom att staplas i höjd kan åtta stolar transporteras på 
vår specialanpassade vagn.

MUSICA PRO
Detaljerad specifikation

DIMENSIONER

KONSTRUKTION

GENERELL INFORMATION

Total djup
Total bredd
Sitthöjd
Sits bredd
Sits djup
Ryggjustering höjdled
Ryggjustering djup
Ryggjustering med snabblås
Total höjd 
Vikt

Stomme
Tassar
Sits och rygg
Tyg

Stoppning

Fabriksgaranti
Stapelbar på vagn, styck
Transport
Artikelnummer 

505-620mm
545-570mm
400-540mm
430mm
470mm
160mm
115mm
Ja
680-980mm
8,98kg

Stålrör 25x1,5mm
Plast
Plywood
Ulltyg Mega med slitstyrkan 200 000 varv (martindale), 
i offentlig miljö rekommenderas 30 000 varv, 
SS EN 1021:1-2 (cigarett & flamskydd). Ecolabel marked. 
IMO A 652 (16). SP Certifierat ISO 9001, ISO 14001
30mm skum, flamsäker (polyeter)

10 år
8
Musica vagn
S1200
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MONTERINGSANVISNINGAR
• För in den längsta delen av B i rektangeln under sätet på C.
• Ryggstödet på A måste vridas 180 grader runt stången för montering.
• Fäst A på B.
• Skruva fast alla delar ordentligt.

JUSTERINGSANVISNINGAR
• Genom att använda ratten på A kan du justera ryggstödets höjd.
• Genom att använda ratten under C kan du justera utrymmet på ditt sittrum på stolen.
• Benens höjd justeras med hjälp av cylindrarna längst ner på varje ben.

A

B
C
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STÅLDELAR
Ståldelarna har 10 års garanti. Stålet är tillverkat i Sverige och följer den svenska standarden för hållbar till-
verkning. Vi använder pulverlack för att få den svarta färgen. Pulverlackering är tålig och mindre förorenande 
än traditionell lack och används helt utan lösningsmedel. Emellertid kan lacken någon gång bli kantad. Om 
du behöver reparera det använder du enkelt svart lack och en tunn pensel.

Du kan rengöra stålet med en dammtrasa, vatten och tvål. 

PLASTDELAR 
Plastdelarna har 10 års garanti och behöver ingen speciell vård. Rengör med en dammtrasa, vatten och tvål. 
Om plastfötterna skadas eller om de kommer bort kan du byta dem kostnadsfritt inom garantiperioden.

Kontakta Bison Produkter AB på info@bison.se så hjälper vi dig. 

TYG
Svenskt ulltyg (90% ull och 10% polyamid) med 200 000 martindale (i allmän miljö rekommenderas 30 000 
martindale). SS EN 1021: 1-2 (cigarett- & flammskydd).

Du tar enkelt bort damm och annan lätt smuts med en klädborste. Annan smuts avlägsnas med en damm-
trasa, vatten, och, vid behov, tvål.

Allt vårt tyg är certifierat med EU:s miljömärkning Ecolabel.

KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående våra produkter.
Du når oss på: info@bison.se eller telefon +46 (0) 573-51010.
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