
LIZBON
Assemble components on a soft, clean surface to avo�d damag�ng the surfaces.

Made �n TURKEY   I      I   www.yucelmob�lya.com.tr www.ra�nbow-outdoor.com

Yüzeylere zarar vermemek �ç�n b�leşenler� yumuşak ve tem�z b�r yüzeyde monte ed�n�z.
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WARNING! 

Care & Ma�ntenance
COVER: When not �n use, cover the seat 
w�tha breathable cover to help protect �t from 
dust bu�ld-up, collect�ng debr�s, and the 
effects of long-term sun exposure.
WINTER CARE & STORAGE: Protect th�s 
�tem from �nclement weather, espec�ally h�gh 
w�nds, ha�l, �ce and snow. Move the seat to a 
cool, dry �ndoor locat�on. Cover the table wh�le 
�n storage to help prevent dust bu�ld-up.

Remove loose dust and debr�s w�th a soft, 
dry cloth.
M�x m�ld soap w�th warm water and wash 
the table us�ng a soft cloth. 
Thoroughly r�nse soap res�due off the seat.
Dry w�th a soft, l�nt-free cloth to prevent 
water spots.

Any mod�ficat�on to the product or fa�lure to 
follow recommended care w�ll vo�d the 
product warranty.

Manufacturer and seller expressly d�scla�m 
any and all l�ab�l�ty from personal �njury, 
property damage or loss, whether d�rect or 
�nd�rect, or �nc�dental, result�ng from the 
�ncorrect attachment, �mproper use, 
�nadequate ma�ntenance, or neglect of th�s 
product.

UYARI! 

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN.

BASINÇLI YIKAMA KULLANMAYIN.

Üründe yapılacak herhangi bir değişiklik 
veya kullanım talimatına uyulmaması ürünün 
garantisini geçersiz kılacaktır. 

Üretici ve satıcı, bu ürünün yanlış 
bağlanması, yanlış kullanımı, yetersiz 
bakımı veya ihmalinden kaynaklanan, 
doğrudan veya dolaylı veya tesadüfi kişisel 
yaralanma, mal hasarı veya kaybı ile ilgili 
her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

EN TR

Muhafaza & Bakım
MUHAFAZA: Ürünler kullanılmadığında, toz 
birikmesinden, kirden ve uzun süreli güneşe 
maruz kalmanın etkilerinden korumak için bir 
örtü ile örtülerek korunması tavs�ye ed�l�r.
KIŞ ŞARTLARINDA SAKLAMA: Bu ürünü 
sert hava koşullarından, özellikle şiddetli 
rüzgarlardan, dolu, buz ve kardan koruyun. 
Ürünleri mümkünse iç mekana taşıyın. Toz 
birikmesini önlemeye yardımcı olmak için yine 
örtü kullanılması tavsiye edilir.

Temizleme
Ürünü temizlemek için sert kimyasallar 
veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

Yumuşak ve kuru b�r bezle toz ve kalıntıları 
tem�zley�n.
Sabunu ılık suyla karıştırın ve ürünün 
yüzey�n� yumuşak b�r bezle yıkayın.
Koltuktak� sabun kalıntısını �y�ce durulayın.
Su lekeler�n� önlemek �ç�n yumuşak,tüy 
bırakmayan b�r bezle kurulayın.

DO NOT USE BLEACH.

DO NOT USE A PRESSURE WASHER.

Clean�ng
Do not use harsh chem�cals or abras�ve 
mater�als to clean the seat.

http://www.yucelmobilya.com.tr
http://www.rainbow-outdoor.com


!
There are parts for 2 
cha�rs �n one box.

 

Save th�s manual for future reference.

 

Kılavuzu �ler�de başvurmak üzere saklayın.

!
B�r kutuda �k� koltukluk 
malzeme bulunmaktadır.

Inspect packag�ng to ensure all parts are 
accounted for before d�spos�ng of 
pack�ng mater�als.

Paket� açtığınızda tüm parçaların 
eks�ks�z b�r şek�lde yer�nde ve sağlam 
olduğunu kontrol ed�n�z.
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About Us

Yücel Garden Furn�ture Industry and Trade Inc. was 
establ�shed �n 1985. The manufactur�ng of lam�nated 
office furn�ture started �n 1994, for the first t�me �n Anatol�a 
Reg�on, Turkey. The Dealersh�p Network �n the reg�on, 
has already been establ�shed �n th�s per�od of t�me.

In 2002, Office Furn�ture act�v�ty was stopped and the 
product�on of Plast�c Garden Furn�ture started. YÜCEL 
A.Ş. has become one of the lead�ng compan�es of the 
outdoor furn�ture market �n the world �n a short amount of 
t�me. 

In 2008, the product�on of stad�um seats has started. We 
have manufactured for stad�um and grandstand seats, 
general aud�ence, VIP, protocol, backup club, etc., many 
models and d�fferent appl�cat�on forms are offered for the 
use of �ndoor and outdoor sports areas. Many domest�c 
and �nternat�onal stad�um projects have also been 
completed �n a short t�me.

In 2015, Alum�num and Metal Furn�ture product�on started 
�n 10.000 m2 closed area establ�shed �n Kayser�, Turkey.

Currently YÜCEL A.Ş. produces more than 200 des�gns 
w�th�n �ts �ntegrated fac�l�t�es spread over a total area of 
  50.000 m2 �n Ra�nbow® and Delta® brands. Market 
share has �ncreased over the years thanks to �ts w�de 
product range, stock var�ety, and rap�d product�on 
capac�ty. All of the products are produced �n accordance 
w�th TSE, CATAS, ISO approved and qual�ty standards 
and are exported to 62 d�fferent countr�es worldw�de.

Our des�gns offer qual�ty and comfort and also follows the 
latest trends �n cont�nu�ng �ts R&D stud�es �n order to 
respond to chang�ng needs. We make your spaces more 
enjoyable by offer�ng you pract�cal solut�ons, funct�onal 
use, d�fferent des�gns and color alternat�ves.

Hakkımızda

Yücel Bahçe Mob�lyaları Sanay� ve T�caret A.Ş., 1985 
yılında kurulmuş olup, 1994 yılında (Güneydoğu Anadolu 
Bölges�’nde �lk olarak) lam�nant büro mob�lya �malatına 
başlanılmıştır. Başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
Bölges� olmak üzere Türk�ye’n�n her noktasına bay�l�k ağı 
bu dönemde kurulmaya başlanmıştır.

2002 yılında �se Büro Mob�lyaları faal�yet� durdurularak, 
Plast�k Bahçe Mob�lyaları üret�m�ne başlanmıştır. Toplam 
50.000 m2 kapalı alana yayılmış entegre tes�sler�nde 
tesc�ll� Delta®, Ra�nbow® ve Starlux® markaları ve 
200’den fazla ürün ve model çeş�d�yle YÜCEL A.Ş.,  kısa 
sürede bahçe mob�lyaları sektörünün dünyada öncü 
firmaları arasına g�rm�şt�r.

2008 yılı �t�bar� �le de stadyum koltukları üret�m�ne 
başlanılmış, 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. Kısa zamanda pek çok yurt�ç� 
ve yurtdışı stadyumu projes�ne �mza atmıştır.

2015 yılı �t�bar� �le Kayser�'de kurulan 10.000 m2 kapalı 
alanda Alum�nyum ve Metal Mob�lya üret�m�ne 
başlanmıştır.

YÜCEL A.Ş’ n�n sektöründek� market payı gün geçt�kçe 
artmakta; gen�ş ürün yelpazes�, stok çeş�tl�l�ğ� ve hızlı 
üret�m kapas�tes� sayes�nde şu anda 62 farklı ülkeye 
�hracat yapılmaktadır. Ürünler�n tamamı TSE, CATAS, 
ISO tarafından onaylı ve kal�te standartlarına uygun 
üret�lmekted�r.

YÜCEL A.Ş.; son trendler� tak�p ederek, değ�şen 
�ht�yaçlara cevap vereb�lmek adına sürekl� ArGe 
çalışmalarına devam ederek tasarımları �le kal�te ve 
konfor sunar. S�zlere prat�k çözümler, fonks�yonel 
kullanım, değ�ş�k tasarım ve renk alternat�fler� sunarak 
mekanlarınızı daha da key�fl� hale get�r�r.

 LIZBON
Please scan the barcode �n order to see assembly v�deo of the product.
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Kurulum v�deolarımız �ç�n karekodu okutunuz.
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