Aluga
GLP Hortolândia IV
–

Área locável total (BOMA): 30.172,70 m²

–

Piso com resistência de 5t/m² e pé-direito livre de 12 m

–

Refeitório, vestiário e apoio para caminhoneiros

Rua Três

Jardim São Camilo / Hortolândia - SP
Locação
+55 21 2277 2706
+55 11 3043 6898
industrial@am.jll.com
imoveis.jll.com.br

O empreendimento
Entre a Rod. Anhanguera e a Rod. Bandeirantes, o GLP Horotolândia IV é um condomínio de alto padrão construtivo.
Garantindo aos operadores logísticos, empresas e indústrias a redução de custos e otimização de recursos, pois
oferece infraestrutura que conta com piso resistente, pé-direito livre de 12 m e aproximadamente 21 docas. O
empreendimento conta ainda com refeitório, vestiários e área de apoio para motoristas. Moderno e preparado, o GLP
Hortolândia é capacitado para receber operações de diversos segmentos.

Vista interna

Vista das docas

Diferenciais

Características

– Aprox. 200 vagas de veículo leves

–

Pé-direito livre de 12 m

– Aprox. 25 vagas de veículos pesados

–

Área privativa parcial de até 29.286,45 m²

– Refeitório, vestiário e apoio para caminhoneiro

–

Piso nivelado com capacidade de 5 ton/m²

– Áreas técnicas

–

Aprox. 21 docas

Planta

Módulo A

Módulo B

Quadro de áreas (m²)
Módulo

Armazenagem

Marquise

Mezanino

Adm. Térreo

Vestiários

Área Privativa
Parcial

Área
Comum

Área Locável Total
BOMA

A

12.071,88

698,01

1.149,71

564,71

282,36

14.766,67

444,72

15.211,39

B

12.328,19

602,64

999,48

307,12

282,36

14.519,79

441,57

14.961,35

Total

24.400,10

1.300,65

2.149,19

871,83

564,72

29.286,50

886,29

30.172,70

Localização
Em uma localização estratégica entre a Rod. Anhanguera e a Rod. Bandeirantes , o GLP Hortolândia está em uma área
Acesse o mapa
de fácil acesso e com serviços diversos em seu entorno.
Os colaboradores podem contar com diversos pontos de ônibus, vias que levam para os principais centros do estado,
como o de Campinas e São Paulo, e, também, com o aeroporto de Viracopos em aproximadamente 30 km.
Oferecendo restaurantes, farmácias, mercados e outros serviços nas amenidades, o empreendimento ainda está perto
da Lagoa de Hortolândia e próximo do shopping do município.
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Principais distâncias
–

Lagoa de Hortolândia: 1 km

–

Centro de Campinas: 16 km

–

Shopping Hortolândia: 3 km

–

Aeroporto Viracopos: 30 km

–

Rodovia Dom Pedro: 5 km

–

Centro de São Paulo: 110 km

–

Rodovia Bandeirantes: 7 km

–

Aeroporto de Guarulhos: 130 km

–

Rodovia Anhanguera: 8 km
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