
- Área construída de 2.500 m²

- Área do terreno de 3.800 m²

Galpão na Vila Jaguará/SP

Aluga /Vende
Rua Dom Pedro Henrique de Orleans 
e Bragança, 750
Vila Jaguará - SP
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Disponibilidade para ocupação imediata!
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Área de armazenamento Vista da área externa

Fachada

Vista interna do galpão

• Pé-direito de 8 m
• Área fabril com 1.700 m²
• Área de escritório com 800 m²
• Acesso de carretas e possibilidade de manobras 

de caminhões

• Potencial de expansão da área construída
• Estacionamento com 15 vagas
• Refeitório e copa

Características



COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2020. 
Esta publicação é de propriedade exclusiva da JLL e não deve ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou por qualquer outro 
meio, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio por escrito da JLL . As informações contidas nesta publicação foram obtidas de fontes 
confiáveis. No entanto, a JLL não se responsabiliza pela precisão das informações. Por se tratar de conteúdo meramente informativo, a JLL não se 
responsabiliza por quaisquer decisões tomadas com base nesta publicação.  As imagens são meramente ilustrativas. CRECI: 25162J
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Zoneamento

Localização

Principais distâncias

• ZPI – Zona predominantemente industrial.

• Usos Permitidos: Comercial / serviço / indústria com tráfego intenso, geradores de ruído de dia e de noite, 
pequenos comércios / serviços / indústria e usos especiais.

Localizado próximo as Marginais Pinheiros e Tietê, entre as Rodovias Anhanguera e Castelo Branco. A região conta 
com linhas e pontos de ônibus em frente ao imóvel, além de 2 estações de trem da linha 7 Rubi (CPTM).

• Acesso Marginal | Sentido Castello Branco: 2 km
• Estação Imperatriz Leopoldina: 2,8 km
• Estação Domingos de Moraes: 4,7 km

• Estação Piqueri: 5,5 km
• Acesso Anhanguera | Sentido Campinas: 5,7 km
• Centro de São Paulo: 18 km

Acesse o mapa

https://goo.gl/maps/g8eRkQAckQARiWar5
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