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Este material exemplifica os benefícios de se  
adquirir serviços junto a equipe de Engenharia  
Kingspan Isoeste, demonstrando a capacidade de  
nossa equipe e os retornos provenientes dos serviços 
bem realizados.
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AJUDANDO A 
TRANSFORMAR SUAS 
IDÉIAS EM NEGÓCIOS 

DE SUCESSO.
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Conceitos de Aplicações

Escritórios / Centros de Pesquisa
Data Centers / Prédios Comerciais

Rodoviárias/ Aeroportos
Terminais Ferroviários / Usinas

Canteiro de Obras

Condomínios / Residências
Casas Populares

Prédios Residenciais

Centros de Distribuição
Ind. de Alimentos / Ind. de Bebidas

/ Ind. Geral

Câmara de Sementes / Incubatórios
Frigoríficos / Aviários / Pocilgas

Estádios / Igrejas / Academias
Cinemas / Museu

Centro de Convenções

Shoppings / Supermercados  
 Comércios / Atacadistas / Home 

Centers

Escolas / Creches / Universidades

Hospitais / Ind. Farmoquímicas
Laboratórios / Postos de Saúde

CD de Medicamentos

Temos um completo time de profissionais da  
construção prontos para projetar a melhor solução, 
assistir de forma colaborativa ou gerenciar  
completamente a execução da obra com nossos  
produtos. Estamos prontos para garantir a  
melhor performance de construção e uso do  
empreendimento, aplicando as melhores técnicas e 
tecnologias de gestão de projetos adequadas a sua  
necessidade.

Através de nossa experiência construtiva  
adquirida com anos de projetos e obras em todos os  
segmentos de construção, a sempre presente busca por  
novas tecnologias de produtos, contato constante com 
melhores práticas mundiais e o uso da tecnologia BIM  
(Building Information Modeling) para gestão de projetos,  
atuamos na compatibilização e sugestão de opções 
construtivas juntamente com nossos clientes,  
focando na resolução de problemas nas fases iniciais e  
consequente redução de custos de obra.

Gerenciamento de Obras Compatibilização de Projetos / Idéias

SEGMENTOS DE

ATUAÇÃO
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Nossa equipe atua em toda a América do Sul, gerenciando projetos e serviços e obtendo 
os melhores resultados para nossos clientes. Acompanhamento dos serviços, soluções em  
projetos e controle de custos fazem parte da nossa rotina diária; e promover soluções  
eficazes dentro de nossas tecnologias é a nossa maior missão.

NOSSA POSIÇÃO NOSSA ATUAÇÃO NOSSOS NÚMEROS

A Kingspan Isoeste é líder 
no mercado global de 
construtivos Isotérmicos.

A equipe possui atuação 
em toda a América do Sul.

NOSSA EXPERIÊNCIA NOSSA CAPACIDADE
Mais de 10 mil projetos  
trabalhados.

Mais de 1 bilhão em  
contratos gerenciados.

Mais de 11 milhões de m² em  
materiais instalados.

O QUE

FAZEMOS
A ENGENHARIA KINGSPAN ISOESTE É

GARANTIA DE QUALIDADE E ENTREGA

SEGURANÇA E 
QUALIDADE EM 
CADA SERVIÇO 
PRESTADO.
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Nós trabalhamos há mais de 35 anos  
promovendo serviços de qualidade e  
confiança no mercado da construção civil, aplicando 
soluções compatíveis com cada cliente.

Nossa equipe de  
instalação possui  
total qualificação e 
conhecimento sobre a  
instalação e manuseio de 
nossos produtos.

Com uma experiência 
de mais de 35 anos de  
mercado possuímos  
expertise para trabalhar 
nos mais variados tipos de 
mercado.

Uma marca reconhecida 
internacionalmente com 
crescimento expressivo na 
construção civil brasileira, 
possibilita maior segu-
rança da finalização de 
sua obra.

Com maior conhecimento 
sobre os processos de in-
stalação o tempo médio 
de uma obra é reduzido.

Know How para in-
stalação de produtos 
isotérmicos em todos 
os tipos de projetos e 
segmentos.

A Kingspan  é líder no 
mercado de construtivos 
isotérmicos no mundo.
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Com um acompanhamento de cada serviço prestado, as obras são entregues com maior  
velocidade e qualidade final, com estruturas entregues mais rápidas as operações começam 
mais cedo e proporcionam melhores resultados.

GESTÃO DE

OBRAS
PROJETOS DESENVOLVIDOS EM

BIM (BUILDING INFORMATION MODEL)

Os projetos da Kingspan Isoeste hoje são desenvolvidos em BIM (Building Information  
Model), gerando melhor acompanhamento e previsão de recursos na construção e  
garantindo projetos cada vez mais precisos e com garantia de confiança, facilitando o  
trabalho dos construtores ao enxergar toda a obra e a especificação de materiais para cada 
projeto.
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NOSSA

EQUIPE
SOMOS

ESPECIALISTAS

Engenheiro Civil

Arquiteto

Engenheiro Mecânico

Cálculista

Engenheiro Eletríco

Técnico em Edificação

Especialista em construções 
e acompanhamento de 
obras.

Criativo e hábil no  
desenvolvimento de belos 
layouts de obras.

Desenvolvimento de  
projetos com visão técnica 
dos cálculos.

Experiente no desenvolvi-
mento de projetos com  
cálculos de obras.

Projeção precisa em  
instalações e equipamentos 
elétricos.

Conhecimento abrangente 
com todo o fluxo de um 
serviço.

AUTO CAD

SKETCHUP

REVIT

TEKLA

AutoCAD é um sofware do 
tipo CAD computer aided  
design ou desenho auxiliado por  
computador.

SketchUp é um software 
próprio para a criação de  
modelos em 3D no  
computador.

Inclui recursos para projeto  
arquitetônico, engenharia de 
sistemas mecânicos, elétri-
cos e hidráulicos, engenharia  
estrutural e construção.

É uma família de produtos 
de software que consiste em  
programas para análise e  
projeto, detalhamento e  
comunicação de projetos.
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SERVIÇOS DE

RETROFIT
SERVIÇOS DE

RETROFIT
Retrofit com adequação de nossos produtos na estrutura existente, projeto em BIM, estudo 
de revitalização de fachada e desempenho energético. Execução da obra modular, forma 
limpa e rápida.

A obra abaixo foi realizada na unidade Kingspan Isoeste em Anápolis, Goiás, projeto feito em 
BIM com duração de 30 dias, foram inseridas novas estruturas, retirando fechamento antigo 
e aplicando os painéis Isofachada, também foram substituidas todas as telhas da cobertura.
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Alguns dos trabalhos realizados pela equipe de Engenharia da Kingspan Isoeste espalhados 
pelo Brasil e que comprovam a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.

O MELHOR 
KNOW HOW DO 
MERCADO.

NOSSOS

CASES
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Hospital Cardiopulmonar

Coca Cola

Localização:
Salvador, Bahia

Descrição:
Solução de nossa engenharia para 

estrutura auxiliar de fixação da fachada, 
com completa compatibilização entre 

projetos e situações de campo.

Localização:
Itabirito, Minas Gerais

Descrição:
Obra executada dentro dos padrões 
de qualidade exigidos pelo cliente e 
órgãos fiscalizadores, cronograma 
desafiador e soluções de melhor uso 
de nossos materiais.

NOSSOS

CASES

Centro de Convenções

Estádio Olímpico

Localização:
Anápolis, Goiás

Descrição:
Projeto executivo elaborado para  

atendimento às características  
arquitetônicas da obra.  

Compatibilização e apoio nos 
 projetos de estrutura metálica de 

fixação dos materiais.

Localização:
Goiânia, Goiás

Descrição:
Trabalho em conjunto com cliente 
para solução e execução de cobertura 
curva em telhas zipadas.

NOSSOS

CASES
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Shopping Morumbi
Town Center

Shopping Riomar

Localização:
São Paulo, São Paulo

Descrição:
Obra executada com grande desafio 

de logística e prazo de execução.

Localização:
Recife, Pernambuco

Descrição:
Obra executada com cronograma  
desafiador e com completa gestão do 
contrato.

NOSSOS

CASES

Supermercado Bretas 

Cinépolis Park Shopping Maia

Localização:
Minas Gerais

Descrição:
Trabalho de especificação para 

definir padrão para toda a rede.

Localização:
Guarulhos, São Paulo

Descrição:
Obra executada com prazo e 
logística desafiadores, atendendo às  
expectativas do cliente.

NOSSOS

CASES
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