
  

     LIFEGUARD 

De fabricação própria, os 

LifeGuard são postos de 

observação com um design 

clássico e um acabamento 

impecável. Proporcionam melhor 

qualidade de trabalhos aos 

salva-vidas, além de se tornarem 

pontos de referência e atrativo 

turístico para todos os públicos.  

 

Com uma opção de projetos disponíveis para escolha, o KIT CASA são projetos de 

pequeno porte que podem ser adquiridos online e entregues no endereço 

desejado. 

 

KIT CASA 

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 

Conjunto 901 – Bairro Cerqueira César 

São Paulo, SP - CEP 01410-000 

CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS 

E COMERCIAIS 

Perfeito para construir sua casa ou comércio, o sistema 

SIP+MGO lhe economizará tempo, dinheiro e preocupações. 

Reduzindo em até de 50% o cronograma da obra, valor por m2 

inferior a alvenaria e alta qualidade, são algumas das vantagens 

do nosso sistema que é a solução para seus problemas. 

Com projetos que variam de 10m2 a 30m2, o KIT CASA vem 

acompanhado com um manual de instruções, sendo de 

fácil montagem o que proporciona ao cliente a opção dele 

próprio fazer a montagem de seu KIT CASA. 

Com anos de experiência no 

mercado de construção de câmaras 

frias, hoje a DKT utiliza seu próprio 

sistema SIP+MGO na composição 

de seus produtos, garantindo uma 

qualidade de acabamento, 

resistência a impactos e isolamento 

térmico superior aos demais 

produtos encontrados no mercado. 

CÂMARA FRIA 



 

 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

LSF 

SIP+MGO 

Moderno e de fácil instalação, a DKT desenvolveu o sistema 

constritivo SIP+MGO pensando em solucionar todos os problemas 

existentes na construção civil ao mesmo tempo em que elevava a 

qualidade de suas obras. O sistema SIP+MGO consiste em painéis 

compostos por placas de óxido de magnésio, cargas minerais e 

fibras de vidro, posicionadas paralelamente, preenchidas com 

EPS, XPS, PUR ou PIR (isolantes térmicos acústicos). 

 

Nosso sistema apresenta diversas vantagens em relação aos 

demais sistemas construtivos. 

• Redução de mais de 50% no cronograma da obra. 

• Resistência a fogo e isolante térmico. 

• Resistência à água, evitando a formação de mofo, 

fungos e pontos de umidade. 

• Maior resistência mecânica, evitando a formação 

de trincas e fissuras. 

• Projetos precisamente planejados, evitando o 

desperdício de materiais. 

• Painéis entregues finalizados e de fácil 

montagem, evitando problemas com 

mão-de-obra. 

• M2 mais econômico que o tradicional 

sistema de alvenaria. 

www.dktfast.com.br 

dktfast@dktx.com.br 

+55 11 3289.0900 

Sistema estrutural metálico 
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