
GLP Queimados

 – Área brutal locável de 24.112 m²

 – Atende operações logísticas e industriais
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Administração

Estacionamento de carros

Portaria
Vestiários
Refeitório

Estacionamento de carretas

O GLP Queimados é um ótimo empreendimento para atender a distribuição para todo o país, devido a sua 
infraestrutura e localização. Com 24.112 m² de área locável, sendo 14.000 m² para armazenagem, o empreendimento 
conta com amplo pátio de estacionamento e manobras e está pronto para locação, garantindo alta eficiência para a 
empresa instalada.

O empreendimento

Planta

 – Terreno de 52.234 m²

 – Área brutal locável - 24.112 m²

 – Área de armazenagem - 14.000 m²

 – Pé-direito de 10 e 12 metros

 – Carga do piso 6 de t/m²

 – 17 docas

 – Tipo de atividade armazenagem/estocagem

 – Estacionamento externo e interno

Especificações técnicas

Escritórios
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Galpão - Vista interna

Galpão - Vista interna
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Localização

Principais distâncias

Localizado no Distrito Industrial de Queimados, o galpão está em uma região com uma boa infraestrutura de serviços 
públicos e excelente ligação com a rede de transportes. O empreendimento possui fácil acesso para a Rodovia 
Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, facilitando o trajeto para outras localidades do país.

 – Centro de Queimados: 13 Km

 – Nova Iguaçu: 20 Km

 – Rio de Janeiro: 55 Km

 – Aeroporto Tom Jobim: 53 Km

 – Aeroporto Santos Dumont: 59 Km
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