Sublocação

Ed. Square 955

Rua Renato Paes de Barros, 955

–– Área 333,12m² (BOMA)

Locação
+55 11 3043 6898
locacao.officesp@am.jll.com

–– Única disponibilidade do edifício
–– Fácil deslocamento ao aeroporto de Congonhas e Marginal Pinheiros

São Paulo / SP

imoveis.jll.com.br

O empreendimento
O Edifício Square 955 Corporate é um dos edifícios mais novos entregues na região do Itaim Bibi, concebido
pelo premiado escritório Itamar Berezin, conta com uma arquitetura moderna e alto padrão de acabamento.
Oferece uma oportunidade exclusiva de sublocação de meio andar Duplex.

Recepção

Entrada do edifício

Características
–– Gerador 100% para áreas comuns e privativas

–– Pé-direito duplo

–– Ar-condicionado multi split VRF

–– Bicicletário

–– 5 elevadores

–– 19 pavimentos

–– Piso elevado, forro e luminárias

–– Jirau instalado

Planta do andar | Duplex inferior

SHAFT TELEFONE

Planta do andar | Duplex superior

SHAFT ELÉTRICA

HIDRANTE

ELEVEADOR SOCIAL

ELEVADOR SERVIÇO
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Localizado no Itaim Bibi,ooKuSquare 955 Corporate possui alta oferta de serviços em sua região, com diversos
in
el
restaurantes, bancos,uscmercados
e shoppings, estando à 15 minutos do Parque do Ibirapuera. Além do fácil
.J
s
re
acesso para as avenidas
JK e Santo Amaro, o edifício conta também com linhas de ônibus que facilitam o
.P
Av
acesso ao Metrô e a CPTM.
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Comércio

Ponto de ônibus

Supermercado

Marginal Pinheiros
Banco/Cx. eletrônico

Restaurante
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