Aluga
Sendas

Rodovia Presidente Dutra, 4.301

- Galpão com metragem de 15.413 m²

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

- Flexibilidade para modulação

São João de Meriti / RJ

jllproperty.com.br

Vista interna do galpão

Oportunidade
O empreendimento, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, conta com área total de 26.175 m²
divididos em um galpão, área administrativa e frigorífico.
Com flexibilidade de uso, o galpão de 15.413 m² facilita sua operação fabril e logística, com prédio administrativo de
2.700 m² e pé-direito de 6,9 a 8 metros.

Doca

Quadro de áreas

Planta
Galpão
Frigorífico

Local

Área total (m²)

Galpão

15.413

Frigorífico

450

Administração

2.700

Total geral

18.563

Administração






  



Vista do mezanino

Especificações técnicas
•

Área total do terreno de 26.175 m²

•

ABL total de 18.563 m²

•

Área fabril de 15.413 m²

•

Prédio administrativo com 2.700 m²

•

Pé-direito de 6,9 a 8 metros
Pátio

Vista interna do galpão

Localização
O galpão Sendas está localizado na Rodovia Presidente Dutra, com fácil acesso à Via Expressa Presidente João
Goulart, garantindo acessibilidade para toda a cidade do Rio de Janeiro e outras regiões do país.
Está a 1,6 km da estação Pavuna do metrô e 1 km do Shopping Grande Rio, o que garante maiscomodidade aos
colaboradores da empresa que estiver instalada no local.
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- São Paulo - 413km









































 










































 




 





 



 




 


















































































Principais distâncias






 












- Shopping Grande Rio
- 1 km



  











- Metrô Pavuna - 1,6 km



  




- Via Expressa Pres. João Goulart - 2,5 km












- Av. Brasil - 4 km




 

 


- Shopping Via Brasil - 4 km





 






- Irajá - 7 km









 

- Duque de Caxias - 9,8 km
 






- Aeroporto Internacional Tom Jobim - 20 km
























 









