
Armários de 
plástico Nilko. 
Flexibilidade,
versatilidade e
resistência.



Deixe a mente 
aberta para um
novo conceito 
em armários. 

Lançamento no mercado, os armários de 

plástico Nilko são únicos e exclusivos, tendo 

como principais vantagens: a resistência, a 

modularidade, o design moderno e 

elegante, o espaço amplo, a grande 02

textura easy clean,
lavável (resistente 
a químicos)

proteção UV

antimofo,
antibactéria
e sem cheiro

material ABS
ecologicamente 
correto 

10 10 anos
de garantia
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estabilidade: 
sistema de pés 
niveladores

versatilidade de aplicação e, principalmente, não 

enferrujam nunca. Aliás, este é um dos grandes 

diferenciais do produto: sua resistência à 

corrosão. Isso permite seu uso em ambientes 

agressivos, com presença de salinidade ou, 

ainda, com uma constante necessidade de 

limpeza e higienização, já que são 

totalmente laváveis. Conheça agora outras 

características e benefícios dos armários de 

plástico Nilko, uma ideia que veio para ficar.

modular
(horizontal e
vertical)

fixação
em parede

sistema de 
segurança: itens 
de trancamento
em aço inox 
(lingueta, trava 
e pinos)

sistema de
ventilação
(air flow)

25kg por 
módulo



Catálogo 
de produtos:
Lançamento no mercado, os 

Armários de Plástico Nilko 

são resistentes, leves, 

modulares e com maior 

versatilidade de aplicação. 

MS 1602 (II MÓDULOS)

MS 1601 (I MÓDULO)

MS 1602 (II MÓDULOS)
Dimensões: 35X45X90 cm 
(largura, profundidade e altura)
Pé elevado: 15 cm
Peso máximo de carga: 50 kg
Peso por produto: 10 kg
Ideal para: residências 
e escritórios

35 cm

90 cm

15 cm

MS 1601 (I MÓDULO)
Dimensões: 35X45X45 cm 
(largura, profundidade e altura)
Pé elevado: 15 cm
Peso máximo de carga: 25 kg
Peso por produto: 5 kg
Ideal para: residências e 
escritórios

35 cm

45 cm

15 cm
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MS 1603 (III MÓDULOS)

MS 1604 (IV MÓDULOS)

MS 1603 (III MÓDULOS)
Dimensões:
35X45X135 cm (largura, 
profundidade e altura)
Pé elevado: 15 cm
Peso máximo de carga: 75 kg
Peso por produto: 15 kg
Ideal para: academias, 
indústrias e fábricas

35 cm

135 cm

15 cm

MS 1604 (IV MÓDULOS)
Dimensões: 
35X45X180 cm (largura, 
profundidade e altura)
Pé elevado: 15 cm
Peso máximo 
de carga: 100 kg
Peso por produto: 20 kg
Ideal para: academias, 
indústrias e fábricas

35 cm

180 cm

15 cm
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Armários de 
Plástico Nilko.
Muito mais cores 
para o seu ambiente.

Outra vantagem dos armários de plástico 

Nilko sobre seus concorrentes em aço e 

madeira são as opções de acabamentos 

polido e transparente.

vermelho magenta laranja amarelo

Além das opções de cores mostradas, é 

possível obter uma variedade cromática 

ainda maior, de acordo com sua 

preferência. 

Composição em xadrez Polido e transparente



07

Opcionais:

versão
antichama

pé elevado

fechadura
eletrônica

sistema de
ventilação
forçada bandejas

padrão de
fechamento
multiponto

USE O CARTÃO BNDES. A menor taxa de juros do mercado em 
até 36 meses. Ou ainda, diretamente com a NILKO em cheque, 
cartão de crédito ou boleto. GARANTIA EXCLUSIVA DE 10 
ANOS contra qualquer tipo de defeito de fabricação ou corrosão, 
desde que seguidas todas as instruções de instalação, 
manutenção e utilização.

Flexibilidade
também no 
pagamento. 10 anos

de garantia
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acabamento
transparente
e/ou polido

Dois tipos padrões 
de trancamento: 
chave e cadeado.

verde claro azul claro cinza bege branco pretoverde azul



armariosdeplastico@nilko.com.br

nilko.com.br/armariodeplastico

/armariosdeplastico

whatsapp  •  41 9204 2413

41 3661 8800  •  0800 643 1780

Solicite a visita de um 
de nossos representantes.


