
EZ TOWERS | Torre A





EZ TOWERS | Torre A

“Assinado pelo renomado arquiteto Carlos Ott, o EZ Towers 
é um projeto de design único e imponente que se tornará 

um ícone na cidade. ”
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a região da berrini – chucri zaidan já se consolidou como o mais recente e dinâmico centro de 

negócios da cidade de São paulo. o ez towers está situado nesse polo de desenvolvimento que 

vem continuamente atraindo investimentos, desde a construção da ponte estaiada, passando pela 

duplicação e prolongamento da avenida chucri zaidan até a avenida João dias, como também pela 

ampliação da Marginal. 

LocALizAção ESTrATÉgicA
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* prolongamento da avenida chucri zaidan de acordo com o projeto da prefeitura Municipal de São paulo | Janeiro 2012
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o ez towers está conectado a toda cidade de São paulo. além 
da proximidade a importantes avenidas como nações unidas, 
Jornalista roberto Marinho, Santo amaro, Morumbi, berrini 
e chucri zaidan, o empreendimento está localizado próximo 
à estação Morumbi da cptM, à linha amarela e futura 
linha lilás do metrô e, também ao Vlt (linha ouro), que 
interligará a região diretamente ao aeroporto de congonhas.

ACESSOS E TRANSPORTE
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linha 01 - azul 

linha 02 - Verde

linha 03 - Vermelha

linha 04 - amarela 

Futura linha 04 - amarela

linha 05 - lilás

Futura linha 05 - lilás 
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linha 10 - turquesa

linha 07 - rubi 

linha 11 - coral

cp
tM



Shopping MoruMbi eStação MoruMbi cptMShopping Market place

hotel hyatteStanplaza international 
hotel

hotel ibiS



EZ TOWERS | Torre A

Shopping Morumbi – av. roque petroni Jr, 1.089
Shopping Market place – av. chucri zaidan, 902
Shopping parque da cidade – av. das nações unidas, 14.400 | em desenvolvimento
estação Morumbi cptM - av. das nações unidas, 14.171
estanplaza international hotel – rua Fernandes Moreira, 1.293
hyatt hotel – av. das nações unidas, 13.301
ibis – av. roque petroni Junior, 800

AmEniTiES
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inserido em uma região de crescente expansão, 
o ez towers está rodeado de um incomparável 
mix de serviços e infraestrutura, incluindo vários 
hotéis, bancos, hospitais, restaurantes, academias 
e dois dos mais importantes shoppings centers da 
cidade – Morumbi e Market place.
 
a localização do ez towers é reconhecida pelo 
grande potencial em se tornar o novo centro 
de negócios da cidade de São paulo. esse 
reconhecimento é resultado da farta infraestrutura 
de serviços da região e da facilidade de acesso, 
devido à proximidade a importantes avenidas 
como a av. das nações unidas e a av. eng. luis 
carlos berrini, além da estação cptM Morumbi, 
que se encontra a apenas 700m do edifício.

INFRAESTRUTURA
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•	   acesso de pedestres

•	   acesso de veículos de serviço

•	   acesso de veículos

•	   praça

•	   lobby de entrada

•	   acesso sala de reuniões

•	   Saída de veículos

•	   cascata

•	   elevadores sociais

•	   elevadores da garagem

•	   expedição / Serviço

impLAnTAção
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para comodidade e facilidade dos ocupantes, 
a torre a do ez towers possui salas de 
reunião e auditório, localizados no térreo do 
empreendimento que podem ser utilizadas 
por seus ocupantes mediante agendamento 
com o condomínio.

outras áreas de apoio foram pensadas 
para facilitar o dia-a-dia dos ocupantes, 
destacando as docas e a expedição da torre 
que encontram-se separadas das áreas sociais 
e de circulação, visando maior discrição e 
segurança na operação das empresas. 



um marco arquitetônico que afirma São paulo como uma 
metrópole internacional. o ez towers traz para a capital 
paulista toda grandiosidade e design moderno do arquiteto 
carlos ott, reconhecido mundialmente pelo estilo único e 
pelos diversos prêmios. 

a torre a integra o conjunto ez towers, constituído de 2 
torres, e conta com um projeto de alto padrão estético e 
sustentável que reproduz um ícone na cidade. caracterizada 
como um empreendimento “triple a”, o projeto foi 
desenvolvido para proporcionar uma circulação e ocupação 
otimizada, com excelente aproveitamento dos amplos 
espaços internos. totalizando 47.000 m² distribuídos em 26 
pavimentos que variam de 1.630 m² a 1.830 m², seus andares 
são preparados para receber as mais modernas tecnologias 
em	instalações	de	telefonia,	fi	bra	ótica,	iluminação	e	energia,	
além da previsão para piso elevado, forro modular, ar-
condicionado com controle independente de temperatura, 
prumadas hidráulicas adicionais, entre outras facilidades. 

além disso, o empreendimento contará com elevadores 
inteligentes com sistema de antecipação de chamada: 
ao indicar o andar desejado antes de entrar na cabine, o 
sistema analisa a demanda e direciona o passageiro para o 
elevador que irá levá-lo da forma mais rápida, otimizando 
o desempenho dos grupos de elevadores.

TorrE A | o EmprEEndimEnTo

Um lobby de pé-direto triplo, com um design majestoso 
e moderno, generosamente desenvolvido 
a fim de impressionar pela sua beleza e imponência. 
tão surpreendente quanto belo, conta com um projeto 
exclusivo de iluminação e decoração, visando não só  
o conforto como também um design que vai perpetuar 
a imagem das corporações presentes no eZ towers. 

A lobby with a triple ceiling height, with a majestic 
and modern design, carefully developed in order to 
impress by its beauty and portliness.
As admirable as beautiful, it counts with an 
exclusive lighting and decoration project, aiming at 
not only the comfort but as well as a design that 
shall perpetuate the images of the companies 
that will be established in eZ towers.

O projeto está em desenvolvimento. A perspectiva é ilustrativa e serve apenas como referência, estando sujeita a alteração.
The project is being developed. The perspective is illustrative and is only a reference, being subject to changes.

tHe COlleCtIve 
rePreSeNtAtION At 
mAxImUm levelS.

A rePreSeNtAçãO
COrPOrAtIvA em 
NÍveIS mÁxImOS.

l o b b y  |  l o b b y

PerSPeCtIvA IlUStrAdA COm SUgeStãO de deCOrAçãO dO lOBBy

IllUStrAted PerSPeCtIve wItH deCOrAtION SUggeStION OF tHe lOBBy
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pAvimEnTo Tipo | zonA mÉdiA ALTA

•	 zona alta

•	 zona Média alta

•	 zona Média baixa

•	 zona baixa

•	 emergência



pErSpEcTivA do AndAr

Além	da	 arquitetura	 sofi	sticada,	 a	 Torre	A	do	 EZ	 Towers	 também	apresenta	 uma	 alta	 efi	ciência	 de	
ocupação possuindo core central e um lease span de 13m a 15m. o pé direito livre de 2,80m ainda 
aumenta a sensação de bem-estar nos pavimentos tipo.
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pErSpEcTivA do AndAr
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•	 zona alta

•	 zona Média alta

•	 zona Média baixa

•	 zona baixa

legenda:

corTE ESquEmáTico

3º subsolo
2º subsolo
1º subsolo
Térreo garagem
1º sobresolo
2º sobresolo
3º sobresolo
4º sobresolo

6º andar

7º andar
8º andar

9º andar

10º andar

11º andar

12º andar

13º andar

14º andar

15º andar
16º andar
17º andar

18º andar
19º andar

20º andar

21º andar
22º andar

23º andar
24º andar
25º andar

26º andar
27º andar

28º andar
29º andar
30º andar

31º andar



(*) o cálculo da Área privativa locável conforme critério boMa (building owners and Managers association - uSa) 
considera área privativa mais rateio de áreas de uso exclusivo dos usuários do empreendimento.

Área priVatiVa locaVel - boMa* (m2)

por andar

1.829,11

1.835,30

1.856,57

1.865,39

1.840,97

1.861,23

1.869,05

1.861,80

1.865,89

1.862,28

1.864,50

1.865,15

1.857,29

1.850,16

1.830,33

1.803,86

1.841,07

1.817,93

1.788,12

1.770,72

1.730,91

1.684,36

1.751,66

1.708,48

1.658,44

1.630,94

47.001,51

andar VagaS

31º 45

19º 45

25º 46

13º 44

7º 40

30º 45

18º 45

24º 45

12º 43

6º 40

28º 45

16º 45

22º 46

10º 42

26º 46

14º 44

20º 45

8º 41

29º 45

17º 45

23º 45

11º 43

TOTAL

27º 45

15º 44

21º 45

9º 42

EZ TOWERS | Torre A

quAdro dE árEAS



A prEocupAção com SuSTEnTAbiLidAdE 
comEçA pELo LocAL dE TrAbALho

Leadership in energy and environmentaL design (Leed) é um sistema de cLassificação de edificações a partir de 
critérios de sustentabiLidade ambientaL, que por sua vez otimizam a utiLização da água e de energia, bem como 
a segurança do ambiente para os funcionários. a torre a do ez towers reforça sua preocupação com o meio 
ambiente e a redução dos custos de operação obtendo a pré-certificação Leed goLd.

controLe de energia e 
combate a incêndio

redução de 20 a 30% 
no consumo de água

quaLidade do ar 
no ambiente de trabaLho

ampLas janeLas
grande área de visão

ótimo uso de
iLuminação naturaL

uso de materiais regionais

poucos materiais geradores de voc

uso de materiais 
recicLados na construção

retenção e reutiLização 
de águas pLuviais

toaLetes com sistema
 de baixa vazão

coLeta seLetiva de recicLáveis

fáciL acesso ao transporte púbLico

Luminárias e equipamentos
de baixo consumo

imagem de caráter preliminar sujeita à alteração.



ESpEciFicAçÕES TÉcnicAS
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(*) o empreendimento apresenta a infraestrutura preparada para receber item citado.

(**) Sujeito a aprovação.

ELEvAdorES

TELEcominicAçÕES

EnErgiA

gErAdorES

SEgurAnçA dE combATE A incÊndio

SEgurAnçA pESSoAL E pATrimoniAL

ESTAcionAmEnTo

hELiponTo

cArgA, dEScArgA E EXpEdição

AuTomAção, SupErviSão 
E conTroLE prEdiAL

Ar condicionAdo

FAchAdA

Sistema unitizado de alumínio com vidros azul ou prata.

LobbY dE EnTrAdA

pé-direito triplo.

pÉ-dirEiTo

Forro E LumináriAS

piSo ELEvAdo

moduLAção

SAniTárioS

iLuminAção*

cArgA dE piSo

pé-direito: 4,14 m| pé-direito livre 2,80 m.

Forro modular em placas e luminárias de alto rendimento 
na área de escritório.

piso elevado de 15 cm

1,25 m

2 sanitários masculinos, 2 femininos, 1 pne por andar.

Área de escritório preparada para receber luminárias de 
alto rendimento.

Sobrecarga de utilização de até 500kgf/m2.

2.856 vagas de veículos e 536 vagas de motos distribuídas 
nos 3 subsolos, térreos e 5 sobressolos. deste total, 1.648 
vagas na torre a.

dois helipontos. dimensão 24x 24 m com capacidade 
para 6 toneladas cada**.

expedição e acesso independente para veículos 
de serviço (caminhões e utilitários). Áreas isoladas 
destinadas para receber carga e descarga de materiais, 
malotes e correspondências.

Será entregue infraestrutura para sistema bMS, cFtV e 
controle de acesso. 

ar-condicionado com sistema VrF (Volume refrigerante 
Variável) a água.

41 elevadores no conjunto, sendo 21 na torre a: 30 
elevadores sociais (15 na torre a), 2 elevadores de 
emergência (1 na torre a), 8 elevadores para as garagens 
(4 na torre a) e 1 elevador para as salas de reuniões 
(torre a). 4 zonas: baldeação no térreo, sistema de 
antecipação de chamada, comunicação com o sistema 
de controle de acesso*.

infraestrutura para cabeamento estruturado (voz, dados 
e imagem) e entrada de telecom (1 concessionária e 4 
provedores em dgs independentes).

entrada de energia com carga instalada de 6,7 MVa. com 
disponibilidade de carga de até 35 W/m2 para pisos, 12 
W/m2 para forro mais 30 kVa de reserva por pavimento.

gerador de emergência.

rede de hidrante e sprinklers, extintores, detectores de 
fumaça e termovelocimétrico e infraestrutura preparada 
para receber sistema de extração de fumaça.

cFtV: câmeras ip em pontos estratégicos de acesso.*

controle de acesso*: 20 catracas sociais, 2 torniquetes 
e clausuras de serviço, interligação das catracas com os 
elevadores e abertura de portas por cartão de proximidade.

informações preliminares, sujeitas a alterações.





Tel.:11 5185-4688
www.cbre.com.br
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