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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
se Batum Stadyumu/Gürc stan,Japoma
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.

SAKARYA STADYUMU
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.
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Bugün itibari ile yapılan
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
ç e ş i t l i l i ğ i ve h ı z l ı ü re t i m
kapasitesi sayesinde şu anda
62 farklı ülkeye ihracat
yapılmaktadır.
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ROYAL-101 STANDART

ROYAL-102 KOLÇAKLI

ROYAL-211 BASIN KOLTUĞU

ROYAL-301 TRAVESLİ
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ROYAL TEKNİK ÖZELİKLERİ
Açık ve kapalı spor tesislerinin en büyük dezavantajı olan korozyon; boya
öncesi yapılan kumlama sistemi, sonrasında astar ve dış mekan boyası ile
önlenmiştir.
Kumaş veya deri kaplanabileceği gibi; kolçaksız, kolçaklı ve yazı tablalı
olarak da kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Koltukların Oturma ve sırt üniteleri, insan anatomisine uygun olarak
tasarlanmış, 55 kg/m³ +/- %10 dansite ve Mvss 302 yangın standartlarına
uygun alüminyum kalıplarda poliüretan malzemeden imal edilir.
Ürünlerin çizilme ve yırtılması arkalıkta ve oturak altındaki plastik
kapaklarla önlenmiştir.
Suni deri ve plastik aksamın UV katkı ile renk solması önlenmiştir.
Suni deri, sünger, kolçak ve koruyucu plastik kapakların FR (Flame
retardant additives) katkısı ile alev alması geciktirilmiştir.
Koltuklar, holiganlar tarafından kırılma ve sökülmeye dayanıklı olarak
üretilmiştir.
Otomatik kapanma yay olmadan ağırlık merkezi sayesinde
sağlanmaktadır.
Oturma yeri ve sırt kısmı kavisli ve ergonomik yapıda üretilmektedir.
Ürünlerde kullanılacak suni deriler; %2 PU, %84 PVC, %7 Polyester ve %7
Pamuk içeriklidir. Suni derinin ağırlığı minumum 550 gr/m² ve kalınlığı
1,25 mm' dir. Işık haslığı 7 (ISO 105B02) ve sürtünme dayanımı Class 5 (ISO
105X12)' tir. Yanmaya dayanımı ise BS 5852 (Crib 5) seviyesindedir.
Koltuk kapalı iken görünen koltuk numarası alanı bulunmaktadır.
Koltukların basamağa sabitlemesi için; basamak alnı 4 noktadan
delinmekte, delikler temizlenip çelik dübel yerleştirildikten sonra m8 304
kalite paslanmaz çelik cıvata ile ürün basamağa bağlanmaktadır.
Böylelikle montaj elemanlarının paslanması da önlenmiştir.
Firmamız ISO 9001:2015, ürünümüz TSE EN 12727 (Sev.4) ve TSE EN
13200-4 kalite belgelidir.
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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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