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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.

El Jadida Spor Tesisi / Fas
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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SEFES-101 AÇIK KOLÇAKLI

SEFES-102 BARDAKLI

SEFES-103 YAZI TABLALI

SEFES-111 KAPALI KOL
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SEFES

SEFES-112 KAPALI AHŞAP KOLÇAK

SEFES-113 KAPALI KOL YAZI TABLALI

SEFES-121 KAPALI KOLÇAKLI
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SEFES TEKNİK ÖZELİKLERİ
Oturak ve Sırt Üniteleri
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.
Oturak ve sırt süngerlerinin içinde metal profilden yapılmış dayanıklı iç
iskelet vardır.
Koltukların oturma kısımları kendiliğinden kapanmasına imkan verecek
ağırlık merkezli mekanizmaya sahip özelliktedir.
Taşıyıcı Ayaklar ve Kolçaklar
Koltukların ayak kısımları 40 x 60 x 1,5 mm ölçülerinde kutu profilden,
zemine bağlantı kısımları en az 2 mm kalınlığında saçtan, kalıpla form
verilerek dayanım kazandırılmış şekilde imal edilir.
Kol dayama kısımlarına darbelere karşı mukavemetli plastik kolçak monte
edilmektedir.
Sıralı olarak yapılan koltukların aradaki kolçakları ortak olarak kullanılır.
Koltuklar çift ayaklı olarak zemine uygun bağlantı elemanları ile sabitlenir.
Kumaş / Suni Deri
Döşeme yapılacak kumaş ve suni deri sürtünmeye karşı dayanıklı, alev
almaz ve solmazlık özelliklerine sahiptir.
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.
Koltukların oturak ve sırt süngerleri belirtilen özelliklerdeki kumaş veya
suni deri ile kaplanır ve altlarına darbelere karşı mukavemetli, akustik
delikli plastik kapak monte edilir.
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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