
GLP Jundiaí I

 – Localização estratégica com alta visibilidade para empresas

 – Atende operações logísticas e industriais

Rua Kanebo, nº 175 - Rod. Anhanguera, 
km 64 
Jundiaí / SP

Industrial    
+55 11 3043 6898 
industrial@am.jll.com

jll.com.br
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Disponível

I

Galpão B

Galpão A

O GLP Jundiaí I está localizado no km 64 da Rodovia Anhanguera, em uma privilegiada região que garante fácil 
acesso para a Rodovia Bandeirantes, ao centro de Jundiaí e ao Rodoanel. O empreendimento está próximo 
de aeroportos e do Porto de Santos, facilitando a distribuição e vasão de operações que necessitem de maior 
agilidade tanto para o estado de São Paulo quanto para outras regiões.

O empreendimento

 – Segurança com cerca alarmada e ronda

 – Portaria de pedestres com torniquete, controle 
de acesso e CFTV

 – Portaria de carretas com eclusas, portões 
automáticos, garras de tigre, CFTV, guarita 
blindada e copa

 – Rede de água e esgoto

 – Rede de telefonia

 – Fibra ótica

 – Coleta de lixo e limpeza urbana

 – Transporte coletivo – ônibus

 – Restaurante

 – Grêmio com quadra e churrasqueira

Infraestrutura do empreendimento

Planta

Tour virtual 360°

http://glprop.com.br/locacao/glp-jundiai-i/tour-virtual


Galpão A Armazenagem Mezanino Recepção Cobertura 
de docas

Área 
comum

Área locável 
total (BOMA)

Qtde. de 
docas

Pé-direito 
(m)

Carga piso 
(T/m²)

Módulo 2

803,60 100,88 100,88 102,71 40,32 1.148,39 3 10 3

Módulo 3

Módulo 5

Módulo 8

Módulo 9

*Metragens em m²

Especificações técnicas: Galpão A

Quadro de áreas*

 – Cobertura em estrutura metálica

 – Facefelt

 – Iluminação zenital

 – 2 vagas privativas para automóveis



*Metragens em m²

Quadro de áreas*

Galpão B Armazenagem Mezanino Recepção Cobertura 
de docas

Área 
comum

Área locável 
total (BOMA)

Qtde. de 
docas

Pé-direito 
(m)

Carga piso 
(T/m²)

Módulo 1

1.205,40 202,68 202,68 102,71 60,48 1.773,95 3 10 3

Módulo 2

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

 – Cobertura em estrutura metálica

 – Facefelt

 – Iluminação zenital

 – 2 vagas privativas para automóveis

Especificações técnicas: Galpão B



SP-330

SP-360

SP-348
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Jundiaí
São Paulo - Capital

Localização

Principais distâncias

O GLP Jundiaí I fica localizado no km 64 da Rodovia Anhanguera, em uma privilegiada região que garante fácil acesso para 
a Rodovia Bandeirantes, ao centro da cidade de Jundiaí e serviços que facilitarão o cotidiano dos funcionários da empresa. 
Está a 39 km do Rodoanel e 48 km da Marginal Tietê, o empreendimento está próximo de aeroportos e do Porto de Santos, 
facilitando a distribuição tanto para o estado de São Paulo quanto outras localidades.

 – Centro de Jundiaí: 3 km

 – Rodovia Bandeirantes: 9,5 km

 – Rodovia Anhanguera: 11 km

 – Aeroporto Int. de Viracopos: 38 km

 – Rodoanel: 45 km

 – São Paulo (Marginal): 57 km

 – Aeroporto de Congonhas: 68 km

 – Aeroporto Int. de Guarulhos: 80 km
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