GLP Louveira IV
–– Empreendimento monousuário com área locável de 18.702 m² (BOMA)
–– Índice de eficiência de armazenagem de 95%

Avenida José Luiz Mazzali, 360

Louveira / SP

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

O empreendimento
O GLP Louveira IV possui infraestrutura de alto padrão com mais de 18 mil m² locáveis para uma única empresa,
por possuir perfil monousuário. Conta com 95% de eficiência na armazenagem e a possibilidade de instalação de
escritório no piso, além de gerador para atendimento de todo o galpão e estacionamento interno para veículos e
carretas.
Tour virtual 360°

Diferenciais
–– Portaria blindada com controle de acesso
–– Estacionamento interno para veículos e carretas

–– Fechamento perimetral com alambrado e sistema
de CFTV

–– Refeitório e cozinha industrial

–– Entrada de carretas com sistema de eclusas

–– Gerador para atendimento de 100% do complexo

–– Possibilidade de instalação de sistema de LED,
sob consulta

Galpão - Vista panorâmica
Docas - Galpão I

Características
–– 16 docas com niveladoras com acionamento
elétrico

–– Eficiência de 95% na armazenagem

–– Pé-direito de 12 metros

–– Área para instalação de escritório no piso

–– Iluminação com lâmpadas T5

–– Piso de concreto com capacidade para 6 t/m²

Galpão - Docas

Prédio - Interno

Galpão - Vista panorâmica

Quadro de áreas
Quadro de áreas (m²)

Monousuário

Armazenagem

Cobertura
de docas

Área comum

Área locável
total (BOMA)

Quantidade de
docas

Pé-direito

Carga piso (t/m²)

17.641,80

274,66

785,70

18.702,16

16

12

6

*Possibilidade para construção de mezanino, sob consulta

Localização
O empreendimento está localizado na cidade de Louveira no interior de São Paulo. Com acesso direto para a Rodovia
Anhanguera, possui fácil acesso para todo o estado e o país, além de estar a 24 Km do aeroporto de Viracopos, garantindo
uma ótima localização.
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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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