
NIKIPLAST-M LTD
116 Marin Popov str.

5400 Sevlievo, BULGARIA
Tel.: +359 675 32545
Fax: +359 675 32545

e-mail: nikiplast_m@abv.bg
www.nikiplast.net

Caps and closures for the cosmetic industry 

Plastic handles and covering caps

* Z16 - Big slits - 16х9 mm 
* Z20 - Small slits - 20х8 mm

“Vit” Handle – galvanized /Z20/

“Marty” Handle /Z20/

Rectangular handle - 
Galvanized /Z16, Z20/
and White /Z16, Z20/

Handle C-200 - Galvanized /Z20/;
White /Z16, Z20/; Grey /Z16, Z20/

 

Handle for middle mixing tap 
/Z20/ Galvanized

“Iskar” Handle - Galvanized Decorative covering caps
for mixing tap 

Dear Customers,
We would like to introduce to you the potential of company NIKIPLAST-M ltd. for the development, injection, galvanization and tampon printing of 
plastic parts – luxurious caps and closures for the cosmetic industry. Our company has its own design and construction department for development of 
new models by customer’s request. We have a tool department for production of plastic moulds.

DESIGN, CONSTRUCTION AND 
MANUFACTURING OF PLASTIC MOULDS

INJECTION OF PLASTIC PARTS FROM: ABS, 
PA, POM, PP, ETC.

GALVANIC

 
LINE

 
FOR

 
CU-NI-CR PLATING

 
ON

 

ABS
 
PLASTIC

 
PARTS

ASSEMBLY AND TESTING OF THE FINISHED 
PRODUCTS

6x80 mm

Fastening elements

Fastening element for lavatory panHinge for lavatory lid 
(with chrome plated caps)

10x140 mm

6x90 mm

Universal hook support - 
100/120/140 mm x 10 mm

Скрепителни елементи 

Flush mount fastening element

Комплект крепежи за  
тоалетна чиния                                                 Fastening element for washing basinкерамично казанче

Ръкохватки и розетки

Декоративни розетки за закриване  
на холендрова гайка 

Ръкохватка  “Искър”, галванизирана  

/Z20/; White /Z20/*

/Z20/ и бяла /Z20/*
Ръкохватка  “Марти“ /Z20/

* Z16 – Едър шлиц - 16x9 mm 
* Z20 – Ситен шлиц  - 20x8 mm 

Ръкохватка  “Вит”, галванизирана Z20
Ръкохватка  C200, галванизирана 

/Z20/, бяла /Z16, Z20/, сива /Z16, Z20/
Палец за средна глава  
/Z20/, галванизирана 

Ръкохватка, четириъгълна, галванизирана  
/Z20, Z16/ и бяла  /Z20, Z16/ 

Детайли за козметичната индустрия  

Уважаеми клиенти,
бихме желали да Ви запознаем с възможностите на фирма "НИКИПЛАСТ-М" ООД за разработка, шприцване, галванизиране и тампографиране  
на детайли-луксозни капачки и опаковки в сферата на козметиката. Фирмата разполага с проекто-конструкторски отдел за създаване на   
нови модели детайли по Ваше указание.

Конструкторска дейност    Шприцване на детайли от: 
и изработка на шприц форми    и др.

Галванична линия  за CU-NI-CR     
на готовата продукция 

100, 120, 140 mm х 10 mm
Универсален крепеж с кука  

 

Скрепителен елемент за скрит монтаж  

                                            Скрепителен елемент за                                Скрепителен елемент за мивкаШарнири, комплект за тоалетна седалка
(с хромирано капаче)

      Set of supports for ceramic 
water tank

ABS, PA, POM, PP

Монтаж и тестване 



Discharge mechanism for toilet water tank
● Universal dual flush discharge mechanism
● Option for adjusting the height and the volume of water
● Includes set of fastening elements for single toilet, 

galvanized button and seal
● Complies with all requirement of EN 14124

Side filling mechanism for toilet water 
tank
●  Brass, plastic or galvanized orifice G3/8
● Option for adjusting the height and the 

filling volume of water
● Complies with all requirement of EN 

14124

Bottom filling mechanism for 
toilet water tank

● Brass or plastic orifice G3/8 or G1/2
● Option for adjusting the height 

and the filling volume of water
● Complies with all requirement 

of EN 14124

Mechanisms

● Insulation to prevent condensation

   mounting on a single toilet
● Option for a set with a plastic toilet seat   
    in the same color
● Wide color range

Fixed coupling -
plastic pipe available 
in the same color as 
the plastic water tank

Flexible coupling

Plastic water tanks

Plastic toilet seat with cover

● Made of high quality material
● A set of reinforced hinges with chrome plated caps

● Quick and easy installation 
● Wide color range and possibility to match the seat 

with plastic water tank in the same color

Fastening element for direct 
mounting on a single toilet

Linear shower drain 

Soap trays (with option for wall/pipe mounting) 
- crystal; galvanized; white

Towel hanger

Towel hanger

Robe hanger

Toilet paper holder

MirrorSoap and cup holderSoap holderCup holder

Door stopper - 
ganvanized; white; black; 
brown

Hand shower holders - galvanized/white

Capacity (output) 0,7-0,9 l/sec

Bathroom accessories

MagnoliaDalia Orhidea

406 mm

609 mm

812 mm

95÷115 mm

A

B

C

G

D

E

F

A - 452
B - 369
C - 451
D - 369
E - 275
F - 230
G - 180
mm

A - 436
B - 369
C - 427
D - 359
E - 280
F - 230
G - 185
mm

Механизми
Раздвижен изпразващ механизъм Долно пълнещ механизъм 

за тоалетно казанче                                              за тоалетно казанче
Adjustable discharge mechanism ● Присъединителен  месингов или  

пластмасов щуцер  G3/8, G1/2  
● Възможност за регулиране  

нивото на водата
● Отговаря на изискванията на  

стандарт EN 14124

Изпразващ механизъм за тоалетно казанче
● Универсален двустепенен механизъм
● Възможност за регулиране нивото на водата 
● В комплект с галванизиран бутон, крепежи за моноблок

 и уплътнител
● Отговаря

 
на

 
всички

 
изисквания

 
на стандарт

 
 EN 14124

Странично пълнещ механизъм 
 за тоалетно казанче 
● Присъединителен месингов, пластмасов  

● Възможност  за  регулиране  нивото  на  
водата

  

●        

Пластмасови тоалетни казанчета 

● Option for a wall mounting or direct   

● Двустепенен механизъм 3/6 литра 
● Изолация против конденз 
●            
●              
● Богата цветова гама 

Твърда връзка  - 
тръба в цвета на  
тоалетното казанче 

Гъвкава връзка 

Комплект крепежи за моноблок 

Пластмасови тоалетни седалки 

● Произведени от  висококачествен материал
● Шарнири, комплект с галванизирано капаче 

●     
● Богата цветова гама

Аксесоари за баня

Поставка за чаши                            Поставка за сапун  Поставка за сапун с чаши Огледало

Закачалка за кърпи
Поставка за тоалетна хартия

Стойка за кърпи 

Сапунера: кристална, галванизирана и бяла с  
възможност за монтаж на стена или тръбно окачване

Shelf for toiletries
Етажерка 

Закачалка за халат

Ограничител за врата 
с дюбел и винт  – 
галванизиран и бял, 
черен и кафяв 

Линеен отводнител (сифон) 
за мокри помещения

 Капацитет 0,7-0,9 л/сек

Стойка за душ с дюбел и винт   – 
галванизирана и бяла 

Отговаря на всички изисквания на 

Възможност за монтаж на стена или

Възможност за комплект с тоалетна 

Лесен и бърз монтаж

тип моноблок

седалка в същият цвят

или галванизиран щуцер - G 3/8, G1/2

стандарт EN 14124
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