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O empreendimento foi desenvolvido para atender empresas de 

logística, multinacionais e indústrias afim de facilitar as 

operações dos usuários no dia-a-dia através de um projeto 

eficiente e de uma infraestrutura completa. 

 

Rodovia Anhanguera, km 317,5 – Ribeirão Preto – São Paulo - SP 

• Área de Terreno:           169.318 m² 

• Área Total Construída:   64.453 m² 

O GLP Ribeirão Preto 
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Localização 

Aeroporto 

Rodovia Anhanguera, km 317,5 – Ribeirão Preto – São Paulo - SP 
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Acesso 

Saída 317 
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Infraestrutura do Condomínio 

• Portaria blindada com segurança 24h, controle de acesso para veículos 

(portões e cancelas), torniquetes para controle de acesso de pedestres e 

acesso independente com eclusa para carretas 

• Controle perimetral e CFTV 

• Porteiros, recepcionistas, vigias e seguranças armados 

• Área para espera de motoristas com bancos, banheiros e vestiários 

Estacionamento externo para carros, caminhões, carretas e ônibus 

• Restaurante, cozinha industrial e refeitório 

• Ambulatório 

• Sala administrativa do condomínio 

• Rede de telefonia na área comum 

• Estacionamento interno para visitantes 

• Gerador de energia para as áreas comuns 

• Caixa d’água central para o condomínio 

• Possibilidade de leitura de água e luz individual por galpão 

• Jardinagem, limpeza e manutenção das áreas comuns 

• Gestão profissional do empreendimento 
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Especificações Técnicas 

• Pé-direito livre: 12 m  

• Todos os mezaninos serão construídos sob demanda 

conforme necessidade do cliente, tendo 90 dias para 

serem entregues após a assinatura do contrato  

• Piso nivelado a laser, com capacidade para 6 ton/m² 

• 2 docas por módulo  

• Niveladoras eletro-hidráulicas instaladas com 

capacidade para 6ton/m² 

• Estrutura de cobertura metálica , telha zipada, 

isolamento termoacústico, iluminação zenital e 

ventilação natural (previsão para renovadores de ar 

mecânicos) 

• Sistema de telefonia e CFTV nas áreas comuns 

• Amplo pátio de manobras  

• Sprinklers instalados (categoria J4) 
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Galpão B3 

* Mezaninos construídos sob demanda do cliente. Área de 120,28m² por módulo 

QUADRO DE ÁREAS 

Galpão  B3 
Área de Armazenagem 

(m²) 

Área de Mezanino 

(m²) 

Área de Marquise 

(m²)  
Área Comum (m²) 

Área Locável Total 

(m²) BOMA 

 Módulo 6 1.496,50 Sob demanda 123,00 54,19 1.673,69 

DISPONÍVEL 

OCUPADO 
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Alexandre Arana 

Leasing 

Tel: +55 11 3500-3693 

E-mail: arana@GLProp.com 


