Aluga
P&G Itatiaia

Rodovia Pres. Dutra, km 315
Itatiaia, RJ

- Disponibilidade de locação de 8.859 m²

Industrial
+55 21 2277 2710
industrial@am.jll.com

- Área total de 56.242 m²

jll.com.br

Oportunidade
O condomínio logístico P&G Itatiaia está estrategicamente localizado no km 315 da Rodovia Presidente Dutra,
garantindo fácil acesso para outras grandes rodovias importantes do país, facilitando operações de distribuição,
varejo e e-commerces que precisam de mais agilidade e otimização de tempo. O imóvel está apenas a 4,6 km do
centro de Itatiaia, a 20km do aeroporto de Resende e possui retorno a 1 km do local tanto sentido Rio de Janeiro
quanto São Paulo.

Docas e pátio de manobras

Características
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pé direito de 12 metros
Disponiblidade de locação de 8.859 m²
12 docas instaladas e 1 rampa
Nivelador de docas automático
Corredor de ~3,85 metros de largura

Capacidade do piso de 5 ton/m²
Sistema CFTV
Sprinklers
Vestiário*
Restaurante*

Portaria

Docas

Galpão - Vista interna

Planta

Área disponível
Docas

Estacionamento de carros

PORTARIA Controle de acessos

Vestiário, banheiro e refeitório

Portaria

Estacionamento de carretas

Diferenciais
•

Certificado LEED GOLD

•

Eclusas

•

Iluminação natural

•

Garra de Tigre

•

Iluminação LED com sensor

•

Poço artesiano

•

Porta pallets instalado

•

Retorno a 1km - São paulo e Rio de Janeiro

Galpão - Vista interna

Localização
Localizado no km 315 da Rodovia Presidente Dutra, o galpão P&G Itatiaia possui fácil acesso para outras rodovias
importantes do país. Está a 4,6 km do centro de Itatiaia e 17 Km de Resende, o aeroporto de Resende se encontra a
20 km.
Restaurantes
Caixas eletrônicos
Hotéis
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Principais distâncias
- Aeroporto de Resende: 20 Km
- Barra Mansa: 47 Km
- Volta Redonda: 53 Km

- Rio de Janeiro: 150 km
- São Paulo: 238 Km
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