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Premium O�ice
Av. Fernando Ferrari - Vitória
O Premium O�ice é seu novo ponto de referência na Avenida Fernando Ferrari. São 152 salas a partir de 32,65m² com
possibilidade de andar corporativo, em duas torres (Business Tower e Work Tower), com entradas independentes,
estacionamento rotativo, 209 vagas para carros, 26 vagas para motos e 26 vagas para bicicletas.  
 
Contará com mais de 2.000m² de área de lojas, que trará mais fluxo de pessoas ao empreendimento, além de poder oferecer
serviços e bens de consumo aos usuários. Itens de segurança e modernidade também estão na concepção do Premium O�ice
que terá controle eletrônico de acesso às torres, possibilitando mais segurança.

Informações

O Premium O�ice é seu novo ponto de referência na Avenida Fernando Ferrari. São 152 salas a partir de 32,65m² com
possibilidade de andar corporativo, em duas torres (Business Tower e Work Tower), com entradas independentes,
estacionamento rotativo, 209 vagas para carros, 26 vagas para motos e 26 vagas para bicicletas.  
 
Contará com mais de 2.000m² de área de lojas, que trará mais fluxo de pessoas ao empreendimento, além de poder oferecer
serviços e bens de consumo aos usuários. Itens de segurança e modernidade também estão na concepção do Premium O�ice
que terá controle eletrônico de acesso às torres, possibilitando mais segurança.  
 
O principal diferencial do Premium O�ice é sua localização, na conhecida Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade
Federal do Espírito Santo, a 3km do aeroporto da capital, próximo aos principais bairros da Cidade, possibilitando diversas
opções para locomoção, facilitando a mobilidade, reduzindo tempo no trânsito e oferecendo mais qualidade de vida aos seus
usuários.  
 
O habite-se da obra está previsto para 31/10/2018. A entrega da obra está prevista para 31/01/2019.
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Fale com a Mazzini

Rua Humberto Martins de Paula, 120  Enseada do Suá Vitória/ES CEP 29.050-225
(https://goo.gl/maps/uYids)

Tel: (27) 3357-1099  
Fax: (27) 3357-1073  
Seg- Qui 8h-18h Sex 8h-1 7 h

 (https://www.facebook.com/mazziniconstrutora)  (https://issuu.com/mazziniconstrutora)

 (http://instagram.com/mazziniconstrutora)  (https://plus.google.com/102076658480441551082/posts?hl=pt_br)
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