Aluga
Ed. Varicred III
--

Localizado próximo à Av. Paulista, Estação Brigadeiro e Paraíso do metrô

--

Auditório

--

Gerador para 100% do edifício

--

Custo condominial diferenciado

Rua Dr. Rafael de Barros, 209
Paraíso

São Paulo – SP
Office
+55 11 3043 6898
office@am.jll.com
jllproperty.com.br

Lobby de entrada

O empreendimento
O Edifício Varicred III possui ótimo perfil corporativo, com lajes de 410 m² divisíveis em conjuntos de 205 m².
O imóvel oferece aos seus ocupantes gerador para área comum e privativa, auditório, ar-condicionado individualizados
por conjunto, andares com forro modular e piso elevado, além de estar em uma ótima localização com ampla oferta
de transporte público, lojas e serviços.

Hall de elevadores - Mezanino

Controle de acesso/acesso ao auditório

Hall de elevadores - Andar

Auditório

Forro
modular

Sprinklers
Luminárias

Detector de
fumaça

Ar-condicionado
VRV

Pé-direito
de 2,70 m

Piso elevado com
estrutura metálica

Características
•

13 andares

•

Geradores para área comum e privativa

•

Lajes com 410 m² divisíveis em 2 conjuntos

•

Sistema CFTV

•

10 vagas por andar

•

Sistema de prevenção e combate a incêndio

•

Ar-condicionado VRV, independente por conjunto (previsão para backup)

•

Recepção com controle de acesso

Pavimento tipo

Localização
Com infraestrutura completa e a poucos metros da Av. Paulista, o empreendimento está próximo a uma variedade
de lojas, cafés, restaurantes, hotéis, escolas, hospitais, 5 shopping centers, 8 faculdades e, também, o museu do
MASP. A região também é valorizada por seu fácil acesso e sua localização quase central, considerada um dos
principais eixos viários da cidade, com 3 estações de metrô a um raio de 1 km, faixa exclusiva de ônibus e 2,7 km de
ciclovia.
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