
Vem aí o empreendimento
Que vai deixar a qualidade

De vida a seu serviço.





PREMIER Bus iness  Center

Empreendimento Comercial. 

Edificação composta por uma Torre Principal
 e Anexo de garagens/convenções e lazer

Projeto de concepção avançada: 
Dávila Arquitetura









Torre Principal
• Composta de pilotis com 
hall de acesso e 15 
pavimentos tipo;
• Nº de salas: 15 a 60;
• Tamanho das salas: 
200,91m² a 883,86m²;
• 6 elevadores sociais e 1 de 
serviço;
• Fachada em vidro 
laminado e granito polido.



Hall de acesso - 
Térreo





PLANTA 250M2

Planta 
S ugestiva
S ala de 
247,80m²





PLANTA 880M2

Planta 
S ugestiva
S ala de 
883,86m²









Anexo de 
Garagens/Convenções/Laz
er:
• Composto de 6 
pavimentos, sendo 5 
destinados a garagens e 1 a 
convenções e lazer;
• Nº de vagas por sala: 5 a 
20;
• Entrada da garagem: Rua 
da Paisagem;
• 3 elevadores: 2 ligando à 
torre comercial e 1 exclusivo 
para o pavimento de 
convenções e lazer.





Convenções
Espaço para eventos com foyer e 5 salas 

de convenções /reuniões, com capacidade 
para         16 a 150 pessoas.



Lazer
Piscina com 
raia;
S PA;
Descanso;
S auna;
Massagem;
Fitness;
E spaço mulher;
Vestiário masc.
Vestiário fem.
Café;
Jardins;













Mais  de 10 motivos  para se comprar um 
PREMIER:

3.Projeto de concepção avançada com arquitetura 
contemporânea.
4.Tamanho das salas: 200,91 a 883,86m².
5.Localização privilegiada.
6.Lajes com previsão de piso elevado.
7.Flexibilidade das salas para criação de layouts 
diferenciados.



6. Complexo de garagens com 5 pavimentos –  304 
vagas.
7. Estacionamento rotativo com renda revertida para 
condomínio.
8. Prédio dotado de infra-estrutura para 
telecomunicações.
9. S egurança 24h, com controle de acesso através 
de catracas eletrônicas e CFTV com possibilidade de 
monitoramento remoto.
10. Medidores de água individualizados.
11. Espaço exclusivo para convenções, reuniões e 
eventos.
12. Mais de 10 itens de lazer em prédio comercial.



INFORMAÇÕES:

Ronaldo Roscoe
31 9994-2839


