GLP Louveira I

Avenida José Luiz Mazzali, 450

–– Galpão com área total disponível de 45.815 m² (BOMA)

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

–– Alto padrão de infraestrutura

Louveira / SP

jllproperty.com.br

O empreendimento
O GLP Louveira I é um condomínio logístico com mais de 45 mil m² disponíveis, que conta com alto padrão de
infraestrutura e facilidade de locomoção para armazenagem de empresas de diversos segmentos. O empreendimento
possui iluminação LED e cobertura com proteção termo acústica, o que diminui os gastos com energia elétrica e os
ruídos no galpão em dias de chuva.

Galpão - Vista panorâmica

Galpão
––
––
––
––
––

Pé direito livre de 10,5 m
Piso de 6t/m²
Área de armazenagem disponível de 41,6 mil m²
Iluminação de LED
Categoria AVCB - J4

––
––
––
––
––

Rede de sprinklers na cobertura
66 docas e 1 rampa de acesso de empilhadeiras
Docas com niveladoras
Cobertura com proteção termo acústica
Construção de mezaninos e vestiários
exclusivos conforme demanda

Planta

Módulo 1
24.5 mil m²

Módulo 2
21.2 mil m²
Módulo livre
Módulo ocupado

Quadro de áreas (m²)

Módulo 1
Módulo 2
TOTAL

Armazenagem

Cobertura
de docas

Área comum

Área locável
total (BOMA)

Quantidade de
docas

22.411,20
19.209,60
41.620,80

1.930,70
1.920,00
3.850,70

184,32
159,96
344,27

24.526,22
21.289,56
45.815,77

34
16
50

Pé-direito

Carga piso (t/m²)

10,5

6

Galpão - Vista panorâmica

Condomínio
–– Portaria com controle de acesso de
pedestres e veículos

–– Sistema de CFTV e vigilância 24h

–– Refeitório de uso comum

–– Vagas internas para veículos e carretas

–– Vagas externas para visitantes e carretas

Portaria de veículos
Bolsão externo veículos
Refeitório
Bolsão interno veículos
Portaria de carretas
Bolsão de carretas externo
Bolsão carretas interno

Conheça o Tour 360º do GLP Louveira I.
Acesse todos os ambientes de onde estiver.

Galpão - Vista interna

Tour 360º

Localização
O empreendimento está localizado na cidade de Louveira no interior de São Paulo. As margens da Rodovia Anhanguera, conta
com fácil acesso para todo o estado e o país, além de estar a 24 Km do aeroporto de Viracopos, garante uma ótima localização.

Campinas
Rodovia Romildo Prado

Rodovia Anhanguera
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Principais distâncias
–– Rodovia Anhanguera - 1 km

–– Rodoanel - 55 km

–– Rodovia Bandeirantes - 8 km

–– São Paulo (Marginal) - 60 km

–– Centro de Jundiaí - 15 km

–– Centro de São Paulo - 71 km

–– Aeroporto Viracopos (Campinas) - 24 km

–– Aeroporto de Congonhas - 76 km

–– Centro de Campinas - 25 km

–– Aeroporto Int. de Guarulhos - 86 km
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