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SHAAB VILLAGE SPORTS HALL/ISRAIL

TİRA/İSRAİL

DIMONA LOCAL STADIUM / ISRAIL
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Yücel AŞ pek çok yurt�ç� ve yurtdışı stadyumu 
projes�ne �mza atmış olup bunlar arasında Türk�ye'de; 
S�vas Stadyumu, Sakarya Stadyumu, Konya 
Stadyumu, Bursa T�msah Arena, Galatasaray TT 
arena g�b� pek çok referansı sayab�l�rken yurtdışında 
� s e  B a t u m  S t a d y u m u / G ü r c � s t a n , J a p o m a 
Stadyumu/Kameru,Al Nasr Stadyumu/Duba,Loro 
Bor�c� Stadyumu/Arnavutluk g�b� pek çok büyük 
stadyum projes� Yücel A.Ş'n�n referansları arasında 
bulunmaktadır.

Yücel Bahçe Mob�lyaları Sanay� ve T�caret A.Ş., 1985 
yılında faal�yetler�ne �lk olarak başlamış olup, 2002 
yılından �t�baren yen� üret�m alanı olarak planlanan 
plast�k bahçe mob�lyası üret�m�ne başlanılmış, 2008 
yılı �t�bar� �le de stadyum koltukları üret�m�ne 
başlanılmıştır. İlk büyük proje olarak Kayser� Kad�r 
Has Stadyumu koltukları firmamızca üret�lm�şt�r.

2009 yılında p�yasada kabul görmüş DELTA 
markasının �s�m hakkı  satın alınmış ve günümüze 
kadar, stadyum ve tr�bün koltuklarında; genel sey�rc�, 
VIP, protokol, yedek klubes� vs b�r çok model ve farklı 
uygulama şek�ller� açık ve kapalı spor alanlarının 
kullanımına sunulmuştur.

Bugün i t ibar i  i le  yap ı lan 
yatırımlar neticesinde Yücel 
A.Ş. 50.000 m2 alan üzerine 
kurulmuş entegre tesislerinde 
yüksek üretim kapasitesi ile, 
bahçe mobilyası ve stadyum 
koltuğu sektöründeki market 
payı gün geçtikçe artmakta; 
geniş ürün yelpazesi, stok 
çeşit l i l iğ i  ve hızl ı  üret im 
kapasitesi sayesinde şu anda 
6 2  f a r k l ı  ü l k eye  i h r a c a t 
yapılmaktadır.



TAPA (PLUG)

TRİFON VİDA

Ø8 x 60

(SCREW)

PUL Ø22 x Ø8 x 2
(SCALE)

BETON ZEMİN
(CONCRETE FLOOR)

DÜBEL
(Ø10 DELİĞE GÖRE)

(PLASTIC SCREW HOLE)

297 mm

ÜRÜN
(PRODUCT)

Ø10 

TRİFON VİDA
Ø6 x 60

(SCREW)

Ø5.5 x 32 
TRAPEZ ÇATI VİDASI

TAPA(PLUG)

(SCREW)

PUL Ø16 
(SCALE)

METAL ZEMİN

(METAL CONSTRUCTION)

ÜRÜN
(PRODUCT)

297 mm

192 mm
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Montaj Şeması
(Beton Zem�n)

Montaj Şeması
(Metal Zem�n)

*tüm ölçüler milimetre cinsindendir.
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DELTA TEKNİK ÖZELİKLERİ

9 Adet 44x46.5x91 cm 2200 Adet 3000 Adet
paket adedi paket ölçüleri 40" konteyner 90m³ TIR

Koltukların basamağa sabitlenmesi için;basamak 2 noktadan ve rıht 1 
noktadan delinmekte,delikler temizlenip dübel yerleştrildikten sonra trifon 
vidalarla basamağa bağlanmaktadır.Montaj sonrası delik yuvaları plastik 
kapak ile kapatılmakta ve vidaların su ile teması engellenmektedir.

Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 ve TSE EN 13200-4 kalite 
belgelidir.

Koltuklar yerinden koparılmaması için elin girişini engeleyecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Işık haslığı maksimum olan renk pigmentleri kullanılmakta olup, UV ve 
Antioksidant katkıları ile renk solması ve tebeşirlenmesi önlenmiştir.

Parlak yüzeylidir, koltuk üzerinde kir birikmez ve kolayca temizlenebilir.

Oturma yerinin önü bacakları rahatsız etmeyecek şekilde ve oval biçimdedir. 
Sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.

Yük bindiğinde kırılmayı zorlaştıran kaburga takviyeli ve çift duvarlıdır.

FR katkısı ile yanması geciktirilmiştir. UL 94 - V2 test raporuyla bu özellik 
belgelendirilmiştir.(Opsiyonel)

Üretim orijinal polipropilen kopolimer hammaddeden enjeksiyon yöntemi ile 
yapılmaktadır.

Oturma yerinin ortasında su tahliye deliği bulunmaktadır. 

Yücel Bahçe Mob. San. ve T�c. A.Ş.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge 83528 Nolu Cad. No:4/1 Şeh�tkam�l 27620  
GAZİANTEP TÜRKİYE
e-ma�l:�nfo@stadkoltugu.com
telefon:+90 (342) 337 95 50
fax:+90 (342) 337 95 45
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Bağlantı Yuvaları
3 Adet
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