


Criado para ser um ícone de modernidade, este novo projeto surge no

horizonte paulistano como tendência em design. Perfeita união entre ousadia,

excelente localização, detalhes diferenciados, sofisticação e imponente

arquitetura, o Office Design Santana é mais do que um investimento certo,

é sua oportunidade de concretizar grandes negócios.



ÓTIMO PARA INVESTIR, EXCELENTE PARA
TRABALHAR E SOB MEDIDA PARA VOCÊ.

Taxa de Vacância
Santana*

1,5%

A Taxa de Vacância demonstra
o baixo percentual de salas

comerciais vagas em Santana

*Fonte: Colliers International Brasil / 2º trimestre de 2011.
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O PRIVILÉGIO DE ESTAR
NO LUGAR CERTO.

UM BAIRRO COMPLETO QUE É
REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO.

• Fácil Acesso à Marginal Tietê e avenidas importantes

como: Braz Leme, Cruzeiro do Sul, Santos Dumont

• Ao lado do Campo de Marte

• Próximo à Estação Santana do Metrô

• Próximo a laboratórios como Fleury e Delboni

• Diversidade de hospitais

• Completa infraestrutura de serviços e comércio

• Entretenimento com excelentes bares e restaurantes

• Shopping Center Norte e Lar Center

• Santana Parque Shopping

• Expo Center Norte

• Centro de Convenções e Exposições – Anhembi

• Hotel Holiday Inn

• Novotel

Fotos da região

O empreendimento está localizado na Alameda Afonso Schmidt, um dos endereços

mais desejados da Zona Norte de São Paulo por quem preza excelentes negócios e

ótimas oportunidades. Além de estar próximo de importantes vias como Marginal

Tietê, Av. Braz Leme, Av. Santos Dumont e Av. Cruzeiro do Sul, o endereço está

rodeado por uma infraestrutura completa de transporte, comércio, restaurantes,

shoppings, hospitais, escolas, bares, parques e muito mais.

Você no melhor de Santana.
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VOCÊ CONECTADO AO MELHOR DE SANTANA.



UM ÍCONE DE MODERNIDADE,
REFERÊNCIA EM LOCALIZAÇÃO.

Concepção artística da entrada principal

Mezanino com sala de reunião.

Tecnologia wi-fi e serviços pay-per-use.

Salas comerciais
de 30 a 240m2

Concepção artística da fachada

Projeto Arquitetônico:

A vegetação que compõe o paisagismo é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento,
essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.



Concepção artística do hall social

“Design e modernidade para uma época que respira
dinamismo e ousadia. Um projeto que com certeza será um
novo marco arquitetônico em Santana.

Arquitetura de interiores:

AQUI TUDO FOI PLANEJADO PARA
VALORIZAR AINDA MAIS O SEU NEGÓCIO.
“



Concepção artística da sala de reunião no térreo

AMBIENTES QUE INSPIRAM
NOVAS CONQUISTAS.



Projeto Paisagístico:

Concepção artística do espaço café

MAIS COMODIDADE E PRATICIDADE
EM TODOS OS SEUS MOMENTOS.

Um boulevard, com paisagismo exuberante, conduz
a um charmoso cyber café cercado por muito verde,
criando uma área de convivência para os usuários do
Office Design Santana.“

“Imagem ilustrativa



ESPAÇOS FLEXÍVEIS E
PERFEITOS PARA O CRESCIMENTO

DA SUA EMPRESA.

Concepção artística da laje

O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial descritivo. Medidas de face a face.

Salas comerciais
de 30 a 240m2



AQUI VOCÊ PROPORCIONA MAIS
MODERNIDADE À SUA ATIVIDADE.

Concepção artística da planta da unidade tipo de 30m²

Concepção artística da sala da unidade tipo de 30m²

O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial descritivo. Medidas de face a face.Todos os móveis, ornamentos, objetos de decoração, revestimentos de pisos, paredes e forros, são meramente sugestões decorativas e não integram o objeto do contrato.



Concepção artística do duplex de 36m²

Todos os móveis, ornamentos, objetos de decoração, revestimentos de pisos, paredes e forros, são meramente sugestões decorativas e não integram o objeto do contrato.

AMPLOS ESPAÇOS QUE
ESTIMULAM A PRODUTIVIDADE.



Concepção artística da opção de junção de 2 salas com 60m² privativos

Concepção artística da sala da unidade tipo de 60m²

O DESIGN E A INOVAÇÃO
A FAVOR DE GRANDES IDEIAS.

O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial descritivo. Medidas de face a face.Todos os móveis, ornamentos, objetos de decoração, revestimentos de pisos, paredes e forros, são meramente sugestões decorativas e não integram o objeto do contrato.



Concepção artística da opção de junção de 4 salas com 120m² privativos

O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial descritivo. Medidas de face a face.

PLANTAS INTELIGENTES QUE SE
ADAPTAM AO PERFIL DA SUA EMPRESA.



O ESPAÇO CERTO PARA
DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES
COM EFICIÊNCIA E CONFORTO.

O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no memorial descritivo.

Concepção artística da opção de junção
de 8 salas com 240m² privativos

Conjunto de 240m2



Concepção artística
da implantação

Boulevard

Café

Acesso de
pedestres

Acesso de veículos

Recepção



Características arquitetônicas
e construtivas que facilitam a sua vida.

• Previsão para piso elevado;

• Previsão para instalação de forro;

• Infraestrutura para ar-condicionado;

• Infraestrutura para automação.

Mensageria e Expedição:
• Recebimento e entrega de documentos
• Recebimento e entrega de malotes
• Recebimento e entrega de correspondências
• Solicitação de motoboys

Serviços de Manutenção:
• Manutenções preventivas e corretivas: equipamentos
de ar-condicionado e instalações elétricas

Serviços de Limpeza:
• Limpeza ao final das obras de cada escritório
• Limpeza diária dos escritórios
• Serviços de limpeza de vidros
• Solicitação de serviços de limpeza para eventos
específicos: reuniões, conferências, festas, etc

SERVIÇOS PAY-PER-USE*

*Serviços sob a responsabilidade da administradora de condomínio.

Atuando com as marcas Lopes, Pronto, Habitcasa e Patrimóvel, a LPS Brasil (Bovespa: LPSB3;
Reuters: LPSB3.SA; Bloomberg: LPSB3.BZ) é a maior empresa de consultoria de imóveis que
oferece soluções integradas de intermediação e promoção de financiamento imobiliário, com vendas
contratadas de R$18,2 bilhões em 2011. Esse volume representou um crescimento de 16% frente
2010. A Lopes, com mais de 76 anos de história, presta serviços a incorporadoras, compradores
e vendedores de imóveis, nos mercados de alto, médio e padrão popular.

Líder absoluta na venda de lançamentos, tem como diferenciais estratégicos a força da marca,
a atuação destacada nos 13 principais mercados brasileiros, o principal site do mercado imobiliário
– líder em audiência entre as empresas do setor, segundo o Google Trends, a mais moderna
plataforma de gestão de clientes, além da melhor e mais estruturada Inteligência de Mercado.

Com uma estratégia agressiva para conquistar o mercado, tanto por crescimento natural quanto por
aquisições, a LPS Brasil já coleciona há alguns anos algumas compras tanto no mercado primário
quanto no secundário. Desde seu IPO, em 2006, foram mais de 22 marcas adquiridas.

Com 61 anos de experiência, uma equipe de ponta e visão estratégica em negócios, a Arquiplan
consolida-se como uma empresa de grande valor e prestígio no mercado imobiliário.

A Arquiplan caminha em ritmo acelerado de desenvolvimento, concluindo e lançando empreendimentos
de sucesso, priorizando qualidade e compromisso com seus clientes.

Serviços específicos não programados:
• Trocas de lâmpadas/reatores
• Consertos/instalação de tomadas elétricas, aparelhos
sanitários (descargas, torneiras), fechaduras, etc

• Desentupimento de vaso sanitário, pia e ralos
• Conserto de vazamentos • Serviços de pintura
• Fixação de quadros/espelhos • Chaveiro

Office Suport:
• Instalação de pontos de eletricidade
• Serviços de Jardinagem/Paisagismo
• Recepcionistas
• Sala de reunião
• Equipes dedicadas de Vigilantes e Porteiros



www.off icedesignsantana.com.br
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