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Edifício Stella Offices 

 – Salas de metragens variadas

 – Gerador para áreas comuns

 – Próximo ao metrô Praça da Árvore

Aluga
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Estacionamento coberto

Recepção

Hall dos elevadores

O Edifício Stella Offices é um dos mais novos entregues na região, com 514 m² em espaços locáveis por andar.

O imóvel oferece gerador para áreas comuns, 8 andares com forro em gesso e piso elevado, além de 
pé-direito duplo no último andar. O empreendimento também possui um mall com 8 lojas, oferecendo 
maior comodidade e conforto aos ocupantes.

O empreendimento



Futuras lojas - Maior conveniência aos ocupantes

Fachada das lojas

Lounge para recepção dos clientes

Área de carga e descarga

•     Posibilidade de junção de uma ou mais unidades 
•     Um banheiro por módulo
•     Vagas para clientes em frente às lojas

Quadro de áreas (m²) 

Lojas Piso Jirau Total

1-7 50m² 13m² 63m²

 8 44m² 11m²  54m²

 – Entregue com piso elevado e forro em gesso

 – Metragens variadas, com possibilidade de junção das salas 

 – Gerador para áreas comuns

 – Lounge para recepção de clientes equipado com café,    
água, locais de descanso e Wi-Fi

Diferenciais



 – Área do andar: 514 m²

 – Pé-direito 1º ao 7º andar: 2,6 m 

 – Pé-direito 8º andar: 5 m 

 – Salas de 38 a 41 m² 

 – 1 vaga por conjunto

 – Bicicletário/Vestiário

Características - Salas comerciais 

Salas - 1º ao 7º

Sala - 8º andar - Pé direito duplo

Pé-direito
de 2,6 m

Pé-direito
de 5 m

Piso elevado

Piso elevado

Sprinklers

Detector de fumaça

Forro com 
acabamento

Forro com 
acabamento



ElevadoresÁrea de escritórios

Planta do andar 

Banheiros Escada de emergênciaHall de acesso

Entrada do edifício



 – Rod. dos Imigrantes: 90 m

 – Estação de metrô Praça da Árvore: 1 km

 – Shopping Plaza Sul: 1 km

 –  Av. dos Bandeirantes: 4 km

 – Centro de Convenções Imigrantes: 4,5 km 

 – Aeroporto de Congonhas: 5,7 km 

Avenida Bosque da Saúde

Rua Caramuru

Rua Catulo da Paixão CearensePonto de ônibus

Comércio 

Supermercado

Banco/Cx. eletrônico

Escolas de idiomas

Restaurante

Localização
Às margens da Rod. dos Imigrantes, o edifício Stella Offices está próximo a uma variedade de lojas, cafés, 
restaurantes, escolas de idiomas e ao Shopping Plaza Sul. Em frente ao edifício há um ponto de ônibus 
com uma ampla oferta de linhas. Além de estar a 600 m do metrô Praça da Árvore.
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Estação de metrô 
Praça da Árvore

Shopping Plaza Sul

Aeroporto Congonhas Centro de Convenções 
Imigrantes

Rod. dos Imigrantes

https://goo.gl/maps/xat2J1GzrDqWYcU38

