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LOCALIZAÇÃO
 PRIVILEGIADA

PLANTA DO
 PAVIMENTO-TIPO

Alameda Grajaú, 219

Shaft

Elevadores e escadas
Circulação

A. Técnicas e outros

Hall

Escritórios
Sanitários e copa

Tel.: 11 3201-1000

EDIFÍCIO
ALPHAVILLE - SP

Alameda Madeira

Centro Comercial
ALPHAVILLE

Edifício
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Rod. Castelo Branco

PAVIMENTO ÁREA
LOCÁVEL (m2)

1º Pavimento 2800,00
2º Pavimento 2800,00
3º Pavimento 2800,00

TABELA DE ÁREAS

Térreo 2295,21

Total 10695,21
Futura Expansão* 4327,00

Hall de elevador do andar

Mapa de localização sem escala

Fachada

* Em projeto
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O Edifício Alphaville possui uma localização 
diferenciada e centralizada em Alphaville, apta a 
atender à crescente demanda na região por parte 
de empresas que buscam imagem corporativa e 
alta efi ciência de ocupação.

Com térreo e mais 3 pavimentos-tipo, totalizando 
10.696 m² de área locável, o Edifício Alphaville 
conta com sistemas prediais modernos, aptos a 
atender as mais diversas necessidades de seus 
ocupantes, além de uma laje retangular que 
permite uma ocupação efi ciente.

O Edifício Alphaville possui um projeto de 
expansão, o qual permite construir mais 4.327 m² 
de área locável, garantindo grande fl exibilidade 
aos seus usuários.

SOBRE O
 EDIFÍCIO ALPHAVILLE

•  4 elevadores sociais
• Central de controle, monitoramento e segurança
• Controle de acesso eletrônico com catracas
• Sistema de CFTV
•  Sistema de prevenção e combate à incêndio em 

todos os pavimentos com sprinklers, detectores de 
fumaça e hidrantes

• Gerador de emergência para as áreas comuns
•  Ar condicionado: Sistema de expansão direta com 

condicionadores de ar tipo “self” individualizados
por conjunto

• 4 escadas de emergência
• Pé-direito Livre: 2,72 m | Piso a Piso: 3,65 m
• 3 andares tipo com 2.800 m² de área locável cada
• Infraestrutura: piso elevado e forro suspenso
• Aproximadamente 300 vagas de estacionamento

•  O Edifício Alphaville conta uma localização privilegiada, 
com uma completa infraestrutura de serviços, tais 
como: restaurantes, agências bancárias, correios e 
etc., além de estar próximo dos Shoppings Iguatemi 
e Tamboré;

•  Com fácil acesso pela Av. Rio Negro – uma das principais 
vias de acesso – o Edifício Alphaville permite que
os usuários tenham fácil acesso a toda infraestrutura 
da região e que possam se deslocar rapidamente tanto 
à Capital (SP) como ao interior.

LOCALIZAÇÃO
 PRIVILEGIADA

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Vista interna do empreendimento

Vista aérea do empreendimento

Hall dos elevadores

Vista do andar

Vagas de estacionamento

Andar-tipo
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