SKY CORPORATE

SKY CORPORATE
PROJETO MARCANTE ALIANDO DESIGN E SOFISTICAÇÃO
OUTSTANDING PROJECT COMBINING DESIGN AND SOPHISTICATION

O projeto arquitetônico do SKY CORPORATE foi concebido pelo

The architectural project of the SKY CORPORATE was conceived by Julio

escritório técnico Julio Neves. A caracterização de fachada e design de

Neves Technical office. The characterization of the facade and interior

interiores foi concebida pelo escritório internacional ARQUITECTONICA.

design was conceived by the international office ARQUITECTONICA.

O edifício possuí 46.650 m² de área construída e é composto por uma

With 46.650 sqm of built area, the building consists of a single tower of

única torre de 120 metros e 26 pavimentos com térreo, mezanino

120 meters and 26 floors with ground floor, mezzanine and floor-type

e andar-tipo com 1.344 m2. Um dos diferenciais do projeto foi a

with 1.344 sqm. A unique feature of the project was to design five above

concepção de 5 pavimentos de sobresolos além de mezanino, desta

ground floors for parking, and considering the mezzanine on top of them,

forma, o 1º andar corresponde ao 7º andar favorecendo ainda mais a

the 1st type-floor corresponds to the 7th floor favoring even more the

vista da região. O lobby imponente com design moderno define o bom

view of the region. The impressive lobby with modern design defines

gosto e a sofisticação do projeto.

good taste and sophistication of the project.

CERCADO POR EXTENSA REDE DE SERVIÇOS, LAZER, COMÉRCIO E TRANSPORTE.
Surrounded by an extensive network of services, leisure, commerce and transportation.
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Situado em uma das regiões de maior visibilidade corporativa da cidade:

Situated in one of the most visible corporate regions of the city, surrounded

cercado pela Av. das Nações Unidas e renomadas avenidas como Juscelino

by Nações Unidas Ave. and prestigious avenues such as Juscelino Kubitschek

Kubitschek e Brigadeiro Faria Lima, o SKY CORPORATE é destaque no eixo

and Brigadeiro Faria Lima, SKY CORPORATE is featured in the commercial and

comercial e financeiro da capital paulista.

financial axis of São Paulo.

O edifício, anexo a estação Vila Olimpia (CPTM), proporciona aos usuários

The building, attached to the Vila Olimpia station (CPTM), provides convenience

02

03

06

08

05

Stanplaza Funchal

09

Mercure The Must

maior comodidade e fácil acesso a diversos pontos da cidade. Os Shoppings

and easy access to various parts of the city. Shoppings JK Iguatemi and Vila
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JK Iguatemi e Vila Olimpia estão a poucos metros do SKY CORPORATE, assim

Olimpia are just a few meters from the SKY CORPORATE, as well as several
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como diversos hotéis que atendem a região.

hotels that serve the region.
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ÁREAS TÉCNICAS E OUTROS | TECHNICAL AREAS AND OTHERS
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Flexibilidade, conforto, segurança e acessibilidade foram premissas de desenvolvimento do SKY
CORPORATE. O edifício é composto por amplos pavimentos, com áreas locáveis de 1.121,10
a 2.652,80 m². O projeto possui infraestrutura completa possibilitando a utilização de piso
elevado, forro modulado com pé direito de 3,00m, utilização de luminárias de alto rendimento,
ampliação de rede de ar condicionados, ampliação dos sanitários com a utilização de sistema
de esgoto a vácuo. Cada andar é atendido por duas centrais de serviço (instalações hidráulicas )
podendo conter copa, sanitário feminino, masculino e portadores de necessidades especiais PNE.
Para as instalações de Lógica, telefônica e energia o projeto prevê shafts próximos às escadas de
emergência, já as condensadores de ar condicionado estão distribuídas nos terraços técnicos com
acesso através da circulação de serviço da unidade autônoma.
Esta disposição permite fácil acesso à manutenção e controle dos equipamentos, sem qualquer
interferência na rotina dos escritórios.

Flexibility, comfort, safety and accessibility were the development assumptions of the SKY CORPORATE.
The building is composed of large floors, with leasable areas from 1121.10 to 2652.80 sqm. The
project has complete infrastructure enabling the use of raised floor, modulated ceiling with a ceiling
height of 3.00 meters, high-performance lighting, expansion of air conditioning system and expansion
of toilets using a vacuum sewer system. Each floor is served by two service centers (hydraulic
installations) and may contain pantry, male toilet, female toilet and handicapped toilet. For logic,
telephone and power installations, shafts are near the emergency stairs while the air conditioning
condensers are distributed on the technical terraces with access through the service circulation of the
autonomous unit.
This arrangement allows easy access for maintainance and control of equipment, without any
interference in the routine of the office.

Escritórios| Offices

PLANTA DO ANDAR | 21º ao 25º PAVIMENTO

PLANTA DO ANDAR TIPO | 09º ao 17º PAVIMENTO

FLOOR PLANT | FROM 21st TO 25th FLOOR

FLOOR PLANT | FROM 09th TO 17th FLOOR

Sanitários | Restrooms

Circulação | Free Movement

Escadas e Elevadores | Stairways and Elevators

Shaft | Shaft

Vazio | Empty

Escritórios| Offices

Sanitários | Restrooms

Circulação | Free Movement

Escadas e Elevadores | Stairways and Elevators

Shaft | Shaft

TABELA DE ÁREAS

CORTE ESQUEMÁTICO

TABLE OF AREAS

SCHEMATIC CROSS  SECTION

Topo | Top

ÁREA LOCÁVEL (m²) BOMA*

Ático | Attic II

RENTABLE AREA (sqm) BOMA

Ático | Attic I
Cobertura | Rooftop

ANDAR
FLOOR

FINAL I

FINAL II

ÁREA TOTAL

VAGAS DE GARAGEM

TOTAL AREA

PARKING SPACES

26º andar | 26th floor
25º andar | 25th floor

26

560,55

560,55

1.121,10

32

25

574,01

574,01

1.148,02

32

24

574,01

574,01

1.148,02

32

23

574,01

574,01

1.148,02

32

22

574,01

574,01

1.148,02

32

21

574,01

574,01

1.148,02

32

20

660,98

660,98

1.321,96

36

19

660,98

660,98

1.321,96

36

10 - 18

6.051,42

6.051,42

12.102,84

324

(9 x 672,38)

(9 x 672,38)

(9 x 1.344,76)

(9 x 36)

672,38

672,38

1.344,76

36

2.652,80

59

24º andar | 24th floor
23º andar | 23th floor
22º andar | 22th floor
21º andar | 21th floor
20º andar | 20th floor
19º andar | 19th floor
18º andar | 18th floor
17º andar | 17th floor
16º andar | 16th floor
15º andar | 15th floor
14º andar | 15th floor
13º andar | 15th floor
12º andar | 12th floor
11º andar | 11th floor
10º andar | 10th floor
09º andar | 09th floor

10 -

08º andar | 08th floor
07º andar | 07th floor

9
7 e 8 Duplex

TOTAL

25.605,25

Sobresolo | Above ground

683

Mezanino | Mezzanine

*Cálculo da área locável conforme critério BOMA (Building Owners and Managers Associations - USA)
*Rentable area - BOMA measure standard (Building Owners and Managers Associations - USA)
ESCRITÓRIOS
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A. TÉCNICAS
E OUTROS

SHAFT
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CIRCULAÇÃO

GARAGEM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FACHADA

SEGURANÇA PATRIMONIAL E PESSOAL

Caxilhos com sistema unitizado e acabamento em alumínio composto (ACM).

Central de segurança e supervisão controla o acesso ao edifício através de catracas
eletônicas, cartões magnéticos e sensores nas portas que são meios utilizados para

PÉ-DIREITO

controles perfeitos. O empreeendimento conta com circuito fechado de TV para

Piso a piso 4,20 m e pé direito 3,00 m.

fiscalizar acessos e áreas críticas além de contar com equipamentos de segurança

FACADE

PERSONAL AND PROPERTY SECURIT

Frames with unitized system and finishing with aluminum compound (ACM).

Security and supervision central controls access to the building through electronic
turnstiles, and magnetic sensors on the doors that are used for perfect control

CEILING HEIGHT

means. The project has closed circuit TV to monitor entrances and critical areas and

Slab to slab 4,20 meters and 3,00 meters free ceiling.

relies on fire safety equipment.

FLOOR LOAD

GENERATORS

Slab supports a load of 500 kg/sqm prepared to raised floor.

The latest generation generators provide 100% of the building in case of

contra incêndios.

CARGA DE PISO
Laje suporta uma sobrecarga de 500kg/m² preparada para instalação de piso

GERADORES

elevado.

Os geradores de última geração garantem em uma emergência,100% do edifício. A

emergency. The Central generation consists of a plant composed of one motor-

central de geração possuí planta composta de 1 (um) moto-gerador a gás natural, com

ESTACIONAMENTO

PARKING

capacidade de 1.250 kW e 2 (dois) grupos moto-geradores a diesel, com capacidade

O estacionamento conta com 3 elevadores e uma vaga para cada 37 m²

The parking lot has three elevators and one parking space for every 37 sqm, totaling

motor-generator with a capacity of 540 kW each, used to generate electricity to

de 540 kW cada, utilizados para a geração de eletricidade para complemento e/ou

totalizando 683 vagas com 35 vagas preferenciais, melhor localizadas para carros

683 parking spaces with 35 preferred parking spaces, better located, for cars 100%

supplement and/or emergency.

emergência.

alcohol or GNV, called green spaces.

REDUÇÃO DE POLUENTES QUÍMICOS

STREAMLINING ENERGY

Os adesivos, selantes, tintas e revestimentos foram selecionados e possuem baixa

Power supply through two 34,5 KV selective circuits, which ensures high levels of

emissão de compostos voláteis (VOC).

reliability.

WASTE MANAGEMENT

GESTÃO DE RESÍDUOS

COMUNICATION

sent for recycling.

75% do total de resíduos e entulhos gerados na obra foram desviados de aterros ou

Structured network with strategic rooms and also space for a telecom company.

100% álcool ou GNV denominadas vagas verdes.

RACIONALIZAÇÃO DE ENERGIA
Fornecemento de energia por meio de dois circuitos seletivos de 34,5 KV da

REDUCTION OF CHEMICALS POLLUTANTS

concessionária, o que garante índices elevados de confiabilidade.

COMUNICAÇÃO
Rede estruturada com salar estraégicas além de espaço para uma empresa telecom.

AR-CONDICIONADO
Equipamentos de refrigeração instalados sem uso de gás CFC. O sistema
utilizado é o VRV/F (volume variavel de fluído refrigerante). Este sistema tem uma
performance elevada de utilização (alta eficiência energética - baixo consumo
elétrico e alto rendimento térmico). Serão disponibilizadas 4 condensadoras para
acoplamento de até 20 evaporadoras com capacidade de 100 TRs por pavimento.
As condensadoras já instaladas são da marca Daikin.

ELEVADORES INTELIGENTES
São 13 elevadores de última geração com frenagem regenerativa sendo que 8
possuem camada antecipada o que garante máxima eficiência do equipamento.

generator on natural gas, with a capacity of 1,250 kW and 2 (two) groups of diesel

Adhesives, sealants, paints and coatings with no volatile organic compound (VOC).

75% of the total waste generated in the constructions was diverted from landfills or

encaminhados para reciclagem.

RECYCLING BINS
AIR CONDITIONING SYSTEM

25 sqm for temporary storage of plastic, paper, glass and metal waste located on

DEPÓSITO PARA RECICLÁVEIS

Cooling equipment installed without the use of CFC. The system used is the VRV/F

the ground floor.

25 m² de área para armazenamento temporário de resíduos de plástico, papel, vidro

(variable refrigerant volume). This system has a high utilization performance (high

e metal, localizado no pavimento térreo.

efficiency - low power consumption and high thermal efficiency). There will be 4

LANDSCAPE

condensing units available and 20 evaporators with a capacity of 100 TRs per floor.

Native species that require less water for irrigation, located at the entrance of

The condenser from Daikin brand is already installed.

the building and interfaces in two floors creating new landscapes, located on the

PAISAGISMO

ground floor and 6th floor.

Espécies nativas que demandam menos água para irrigação, localizadas na entrada
do edifício e interfaces em dois pavimentos criando novas paisagens, localizadas no

SMART ELEVATORS

pavimento térreo e 6º pavimento.

Latest generation of 13 elevators with regenerative breaking, 8 of them have call

BICYCLE AND DRESSING ROOMS

anticipation and traffic management system, which ensures maximum efficiency of

Safe area for 42 bicycles and dressing rooms with showers located on the ground

the equipment.

floor, available to employees and tenants.

BICICLETÁRIO E VESTIÁRIOS
Área segura para 42 bicicletas e vestiários com chuveiros, localizados no pavimento

AUTOMAÇÃO PREDIAL

térreo disponíveis aos funcionários e locatários.

Sistema abertoe integrado que verifica e gerencia os sistema de ar-condicionado,
elevadores, bombas, geradores e demais sitemas por 24h.

USO RACIONAL DA ÁGUA
Instalação de dispositivos economizadores de água. Reutilização da água proveniente
da condensação das evaporadoras, água de precipitação das lajes e águas dos
cinzas dos lavatórios.

BUILDING AUTOMATION

RATIONAL USE OF WATER

Open and integrated system that verifies and manages the air conditioning systems,

Installation of water saving devices such as basins coupled with box and dual flush

elevators, pumps, generators and other systems for 24 hours.

(3 and 6 liters). Reuse of water from the condensation of the evaporators, water
from precipitation of slabs and water from the lavatories.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

O SKY CORPORATE foi projetado e construído em conformidade com a

The SKY CORPORATE is designed and constructed in accordance with the

norma americana Leadership in Energy and Environmental Design - LEED®

standard American Leadership in Energy and Environmental Design - LEED®

e obteve a pré-certificação na categoria Gold.

and earned the Gold category pre certification.

As estratégias de sustentabilidade adotadas pelos incorporadores e
empresas parceiras que projetaram o edifício, foram todas avaliadas para
que seu uso, operação e manutenção alcancem um alto desempenho
ambiental.

Sustainability strategies adopted by developers and partner companies
that designed the building, were all evaluated for their use, operation and
maintainance to achieve high environmental performance.



Redução de poluentes químicos

Madeira certificada



Reduction of chemical pollutants



Certified Wood



Gestão dos resíduos



Paisagismo



Waste management



Landscaping



Gestão do gás refrigerante



Vagas verdes de garagem



Management of the refrigerant gas



Green parking spaces

•

Construção | Construction:



Racionalização da energia



Depósito para recicláveis



Streamlining energy



Recycling bins



Iluminação natural



Uso racional da água



Natural Ilumination



Rational use of water



Bicicletário e vestiários



Elevadores inteligentes



Bicycle parking and dressing rooms



Smart elevators

Comercialização | Commercialization:

EQUIPE TÉCNICA
Ar-condicionado
Air-Conditioning System

Armação e Estrutura
Structure

Arquitetura
Architecture

Caracterização de Fachada
Facade Characterization

Consultoria LEED
LEED Consulting

Consultoria Operacional
Operational Consulting

Consultoria Caixilhos
Consulting Frames

Coordenação e Vedação

Teknika

CTE
Gerencial
QMD

Arquitectonica

Design and Interiors

Escritório Técnico Júlio Neves
Arquitectonica

Addor e Associados

Coordination and Sealing

Design e Interiores

SVS

Estação de Tratamento de Água
Water Treatment Station

Fundações
Foundations

Instalações
Facilities

Luminotécnico
Lighting

Acqua Brasilis
Apoio
Enit
Senzi

Paisagismo
Landscape

Projeto | Project

Luis Carlos Orsine
Construção | Construction
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Incorporação e Realização | Development and Realization:

