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Está surgindo um novo concEito 
Em Escritórios, consultórios E salas comErciais para a rEgião. 

O sky trade center é um ótimo investimento. Uma torre única, com 
estilo moderno e sofisticado que irá valorizar a sua empresa. A arqui-
tetura é totalmente arrojada e diferenciada, oferece o que há de mais 
moderno em automação e integração com o ambiente. A fachada, 
com revestimento de vidro, garante ampla e controlada iluminação, 
minimizando o consumo de energia com iluminação e climatização 
das áreas comuns do empreendimento. 

As salas serão equipadas com cortinas do tipo roll on, proporcionan-
do o perfeito controle interno da luz natural. O projeto é composto 
por 96 salas comerciais, restaurante, cafés e auditório – todos inte-
grados por um majestoso lobby com 42 metros de altura, decoração 
imponente e acabamentos de alto padrão.



O Sky Trade Center, um marco para a cidade, apresenta 
uma linguagem contemporânea, que garante imponência ao 
empreendimento e grande visibilidade ao seu negócio.

A região central foi escolhida para abrigar o Sky Trade Center, 
pois reúne infraestrutura e facilidade de acesso para a instalação 
de um empreendimento desse porte. Afinal, você 

na rEgião cEntral da cidadE, fora do tumulto. 
a avEnida JuscElino KubitschEK é Estratégica para o sEu nEgócio.

estará no eixo com o maior potencial comercial da cidade. 
A demanda por espaços comerciais privilegiados é sempre 
muito elevada. O Sky Trade Center se alinha a essa tendência de 
mercado com suas salas comerciais, lajes corporativas e o Mall de 
serviços.



Uma extensão de sua empresa...

auditório

lobby



...coffee breaks, almoços de negócios ou um happy hour descontraído.

café

restaurante



O céu não é mais o limite.

elevadores panorâmicos



Próximo ao centro da cidade e ao terminal rodoviário, o sky trade center tem em seu entorno uma infraestrutura completa 
de transporte e serviços. Tudo que você precisa para se preocupar apenas com o trabalho.

A Avenida Juscelino Kubitschek é um ponto estratégico e funcional para seu negócio, e o sky trade center ainda mais 
por ocupar toda uma quadra, tornando o projeto uma “ilha” em destaque na paisagem. O empreendimento 
proporciona uma logística invejável por estar a menos de 1 km das principais vias da cidade, como a Avenida Dom 
Aguirre e as avenidas General Carneiro e Barão de Tatuí.

SUA EMPRESA
no empreendimento
MAIS SOFISTICADO

da cidade



Perspectiva Ilustrativa
advocacia

Exemplo de aproveitamento 
de sala com 115,36m²
(2 módulos)

Advocacia



Perspectiva Ilustrativa
clínica

Exemplo de aproveitamento 
de sala com 51,72m²
(1 módulo)

Clínica



Perspectiva Ilustrativa
agência de turismo

Exemplo de aproveitamento 
de sala com 69,36m²
(2 módulos)

Turismo



Mais do que um projeto diferenciado, 
o sky trade center posiciona sua empresa 

à frente no mercado corporativo.

perspectiva ilustrativa 
Planta baixa térreo




