


Hakkımızda
ABOUT US

YÜCEL A.Ş.; 1985 yılında ticari faaliyetine, 2002 
yılında ise plastik bahçe mobilyaları üretimine 
başlamış olup, toplam 50.000 m2 kapalı alana 
yayılmış entegre tesislerinde tescilli Delta®, Rainbow® 
ve Starlux® markaları ve 100’den fazla ürün ve model 
çeşidiyle bahçe mobilyaları sektörünün dünyada öncü 
firmalarındandır.Kalite, konfor ve estetik bütünlüğü 
içerisinde yeni geliştirilen ürünlerle birlikte dünyada en 
geniş ürün yelpazesine sahip olan YÜCEL A.Ş., Ar-Ge 
ve yenilenme çalışmalarını da sürdürmektedir.
Üretim kalitesi ise TSE, CATAS, ISO, TUV ve üniversiteler 
gibi birçok akredite laboratuvarlar tarafından onaylıdır. 
Uluslar arası kalite ve standartlara uygun olmayan 
hiçbir ürün üretilmemektedir. Yeni yapılanmamız 
sonucunda 2018 itibari ile günlük 10.000 adet ürün 
üretilebilmektedir.
YÜCEL A.Ş. çeşitli büyüklüklerde yüzlerce projeyi 
başarıyla tamamlamuş olup, küçük veya büyük 
ölçekteki müşterilere aynı seviyede destek, servis ve 
uzmanlık paylaşımı vermektedir. Dünya genelinde 
bilinen Rainbow , Delta ve Starlux markaları ile tanınan 
YÜCEL A.Ş’nin bahçe mobilyası sektöründeki market 
payı gün geçtikçe artmakta; geniş ürün yelpazesi, stok 
çeşitliliği ve hızlı üretim kapasitesi sayesinde şu anda 
62 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır.

Although seeds of this foundation has been planted in 
the further past, YUCEL Bahce Mobilyalari San. Ve Tic. 
AS.,owner of ‘Rainbow’, ‘Delta’  and ‘Starlux’ brands, 
was established in 1985. The production of Plastic 
Garden Furniture has started in early 2002 and Yucel 
managed to become a pioneer of the industry in few 
years time.. YUCEL A.S.has the widest product range 
that is manfucatured in the market, including plastic, 
injection rattan, aluminum , steel and wooden item 
inside its facilities which have been built on 50.000 
m2 closed area in Gaziantep, south of Turkey.. The 
company is also continuing its R & D and renovation 
works consistently to develop more items.
Production quality is approved by many accredited 
laboratories such as TSE, CATAS, ISO, TUV and 
universities. No products are produced that do not 
comply with international standards. As a result of our 
recent additions to production line, 10,000 products 
can be produced daily by 2018.
YÜCEL A.Ş. has successfully completed hundreds of 
projects in various sizes and provides support, service 
and expertise sharing on the same level to small or large 
sized customers. YÜCEL A.Ş., renowned worldwide for 
its Rainbow, Delta and Starlux brands, is increasing its 
market share in the garden furniture sector. Thanks to 
its wide range of products, wide variety of stocks and 
fast production capacity, it is currently exporting to 62 
countries.
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Çift Taraflı Kullanılabilen 
İsimlik Alanı

İsteğe bağlı kullanılabilirlik!
Optional Naming Space 

on Backrest.
Gaz Enjeksiyon Teknolojisi

Injection With Gas Technology

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

43x40  /  h: 92

RENKLER / COLORS

gold

altın

white

beyaz

silver

gümüş

black

siyah



Mekanlarınızda 
Şıklığa Yer Verin...
 Brings Beauty in your Spaces.





ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

43x40  /  h: 90

RENKLER / COLORS

gold

altın

white

beyaz

silver

gümüş

black

siyah

Gaz Enjeksiyon Teknolojisi
Injection With Gas Technology
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Unutulmaz Anılarınızda Yanınızdayız...
Besides you in your unforgettable memories...



JOSEFIN

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

43x40  /  h: 92

RENKLER / COLORS

wh�te

beyaz



JOSEFIN



18 mm MDF LAM

2 mm PVC Kenar Bantlı

Katlanır Boyalı Ayak ve Mekanizma

Folding Leg mechanism

Powder Coated.

2 mm PVC siding on table top.

90x180  /  h: 72R:180  /  h: 72120x180  /  h: 72

kişilik
person

kişilik
person kişilik

person12 10 10

Banquet Tables

Banquet Tables



Organizasyonlarınızı Unutulmaz Kılıyoruz...
Besides you in your unforgettable memories...



www.yucelmobilya.com.tr www.rainbow-outdoor.com

Başpınar OSB Mah. 5. Bölge 83528 Nolu Cad. No:4/1 
Başpınar / GAZİANTEP / TÜRKİYE

Tel: +90 (342) 337 95 50-51
Fax: +90 (342) 337 95 45

TR: EN:


