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Distribuição de materiais 
 

Venda e distribuição das melhores marcas do mercado, com os melhores preços e 
atendimento técnico personalizado de acordo com a necessidade de cada cliente.  
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Projetos, cálculos e especificações de obras. 
Contamos com uma equipe técnica de engenheiros, arquitetos especializados para prestar 
serviço de projetos e assessoria aos nossos clientes para especificações de materiais para 
as obras, consultoria de arquitetos e design para projetos de interiores e ART e RRT, 
gerando assim, maior segurança, comodidade e qualidade para nossos clientes.  
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Cursos e treinamentos   
 

Pensando no crescimento do sistema de uma maneira geral, a Steel Home realiza cursos e 
treinamentos na sede em Suzano, com duração de 3 dias o curso de steel frame, com 
conteúdos completos teóricos e pratico, e o curso de drywall com duração de 1 dia na 
unidade da Mooca. 
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-Construção residencial e comercial em steel frame  
 

-Instalação de forro de drywall e forro mineral  
 

- Instalação de divisórias 
 

- Instalação de pisos laminados e vinilicos. 
 

- Automação residencial  

Mão de Obra especializada 
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Diferenciais 

 
- Know How, referência no mercado da construção a seco 
 

- Atendimento técnico  
 

- Soluções inovadoras  
 

- Materiais certificados e com garantia 
 

-Prazos reduzidos e entregas rápidas  
 

-Atendimento a nível Brasil  
 

-Excelência na venda e pós venda 
 





Marinas Nacionais (Guarujá) 



COOR PLASTIK 



Itaipu Moji das Cruzes 



Itaipu Moji das Cruzes 



Enfermaria – Magic City 

 



Enfermaria – Magic City 

 



Igreja - Deus é Amor 

 



Igreja - Deus é Amor 

 



Lar de Maria 

 



Construtora LOCK 

 



Igreja Com. Casarão 
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Forro de gesso  

Forro mineral  

Forro de gesso acartonado é um tipo de acabamento que 
utiliza placas de gesso e perfis metálicos. Apresenta vantagens 
como rapidez na execução, leveza do material, facilidade de 
uso e qualidade do acabamento final. 
O forro de gesso acartonado utiliza chapas de gesso 
produzidas industrialmente por meio de uma de mistura de 
gesso, água e aditivos. Geralmente, é utilizado em ambientes 
onde se deseja um acabamento final mais moderno e 
sofisticado. 

 

O Forro de Fibra Mineral é uma placa de fibra mineral feita a 
partir de uma mistura que contém areia, vidro reciclado e lã de 
rocha, não causando prejuízos à saúde ou a natureza. Seu 
acabamento é constante em todas as placas, cobertas com 
prime em ambos os lados e pintadas com duas camadas de 
tinta acrílica branca, cujos pigmentos são naturais e sem 
solventes. 
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Lã de vidro  

Lã de pet  

Desenvolvido e autorizado pela Associação Brasileira de Drywall, o 
Wallfelt deve ser utilizado entre placas de gesso acartonado 
preenchendo as divisórias de drywall. Sua função é isolar os ruídos 
entre os ambientes internos e entre unidades residenciais (casas e 
apartamentos). 
 
Rolo Lã de Vidro WF 4+ 1,20x12,50mx50mm 

 

Utilizada no isolamento térmico e acústico de paredes (sistema Drywall, 
Steel Framel, etc.) a EcoFiber Wall é uma manta termofixada, 
ecologicamente correta e totalmente reciclável (podendo conferir 
pontuação para certificação LEED e Green Building). Uma ótima opção 
que garante o isolamento de ambientes, sem agredir o meio ambiente 
ao ser utilizada.  
 
De fácil manuseio, não alérgica, inerte e autoextinguível, apresenta 
altíssimo grau de resiliência (não deforma). 
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OSB estrutural  

Produzido com alta tecnologia, possui garantia estrutural 
de 20 anos e proteção anticupim também garantida por 20 
anos. É ideal para contraventamento de paredes, lajes e 
coberturas.  
 
O LP OSB Home é tão prático e resistente que nas paredes 
em CES dispensa o uso de fitas e barras de 
contraventamento. Além disso, serve de reforço para 
paredes de Drywall, permitindo a fixação de cargas 
suspensas em qualquer ponto da parede. 
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Perfis metálicos 
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Perfis metálicos 
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Hera Design AMF  

Você pode influenciar positivamente a acústica de um ambiente com os baffles da Knauf AMF. Os baffles 
também possibilitam ao projetista criar soluções arquitetônicas com personalidade acentuada. 
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Forros personalizados  
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Forros de Madeira Nexacustic   
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Porcelanato  

Linha completa de porcelanatos para todos os gostos, estilos e necessidade para cada ambiente.   
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Piso laminado  

Piso vinilico  

Piso Laminado, é um piso constituído de lâminas de 
madeiras em larguras e comprimentos variados, composta 
de aglomerados HDF. A camada superior exibe a estampa 
decorativa artificial e vem protegida pelo overlay (resina 
de melamina). 

O piso vinílico é ótimo para ambientes internos e reduzem os 
ruídos. Para esclarecer, piso vinílicoe PVC descrevem o mesmo 
material: piso composto de PVC, minerais e aditivos, que pode 
vir em mantas, em placas ou réguas. É um piso leve, aplicado de 
preferência sobre contrapiso liso, normalmente com cola 
específica. 
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Papeis de parede  

Linha completa de papeis de parede para todos os gostos, estilos e necessidade para cada ambiente.   
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Tintas STO 

As tintas STO é o que há de mais sofisticado e  tecnológico no mercado da construção.  
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Tintas Coral 

Uma linha completa de tintas coral com misturador para atender as necessidades de cada cliente.  
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Placas cimenticias  

Placas cimenticias e sistema de tratamento de juntas, com fornecimento de todos os materiais para 
instalação, bem como assessoria técnica.  
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Telhado Shingle 

É um sistema de cobertura que proporciona beleza, estanqueidade, leveza e durabilidade ao telhado. O 
design elegante e a praticidade de instalação fazem da LP Telha Shingle um produto ideal para o seu 
projeto. 
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Smart Side  

Rápido e fácil de instalar, o LP SmartSide é um revestimento para uso externo e interno, fabricado com 
a tecnologia das placas OSB e com aparência de madeira natural. Possui proteção contra cupins e fungos 
deterioradores e garantia de 20 anos. 
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Glasroc  

Chapa de gesso revestida em ambas as faces com véu de vidro e aditivos que proporcionam excelente 
resistência contra intempéries (umidade, mofo, raios UV, fogo e impactos). 
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Coletores solares – Energia Solar  

Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do Sol. É utilizada por 
meio de diferentes tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar, a energia solar 
fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura solar e a fotossíntese artificial. 
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Automação Residencial   
 Podendo controlar diversos sistemas remotamente, o usuário só vai ligar aquilo que precisa e na hora 
que quiser. É possível comandar as luzes, o ar-condicionado, a potência da geladeira, o uso da máquina 
de lavar roupa, entre outros. 
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Automação Residencial   
As fechaduras também serão controladas remotamente, permitindo que se tranque e destranque portas 
através do celular, além de autorizar a entrada de pessoas – amigos, familiares e prestadores de serviço 
– com segurança, apenas em dias e horários programados e podendo visualizar sua entrada e saída. 
Caso alguém tente entrar sem autorização, o sistema envia um alerta diretamente para o celular do 
dono. 




