
"Estamos confiantes 
com a escolha 
do Super CPVC 

Flowguard como 
a melhor solução 

para a instalação de 
água quente deste 
edificio, atendendo 
as necessidades 

de pressão e 
temperatura, além 

da resistencia 
e facilidade de 

instalação.
Recebemos todo o 
suporte da equipe 
da AMANCO que 

treinou nossa 
equipe e tem 

acompanhado esse 
projeto desde a 

concepção."

— Marcus Vinicius

A SIM Engenharia é a construtora 
responsável pelo nobre 
empreendimento Kingdom Park, 
vizinho ao parque Vaca Brava em 
Goiania, com apartamentos de 
482 m2 e 52 pavimentos, sendo 
o edificio residencial mais alto da 
região Centro-Oeste do Brasil.

Para efetuar o projeto hidráulico, a 
SIM contratou a empresa MAX-Enge 
que foi encarregada de procurar um 
produto resistente, que suportaria 
altas temperaturas e pressões, 
agregados a rapidez no processo 
de instalação e que proporcionasse 
tranquilidade para a equipe de 
instalação, proprietarios e visitantes.

Sistemas de tubulação são uma 
das partes mais críticas de um 
edificio. Selecionar o sistema ideal, é 
fundamental para manter a longo prazo 
benefícios de segurança e proteção.

Com a ajuda da AMANCO e Lubrizol 
a SIM Engenharia recebeu todas as 
informações e treinamentos referentes 
ao Super CPVC FlowGuard, sendo a 
tubulação de CPVC mais utilizada no 
mundo, garantindo a segurança que a 
construtora procura. 

Responsável por fornecer água limpa 
e segura aos ocupantes do edificio, 
resistente à chamas e degradação 
do cloro, livre de corrosão e 
desgastes, mantendo a integridade 
do abastecimento de água. 

Ideal para atender o maior edificio 
residencial do centro-oeste do Brasil.
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