
AV. MAUÁ PASSEIO PÚBLICO

FACHADA OESTE
Esc.: 1|125

Suporte superior metálico da 
esquadria externa 

Abertura com veneziana para 
exaustão do ar quente 

cobertura de telhas metálicas com 
treliças em steel fame

laje steel deck

vigas metálicas

duto ar condicionado

esquadria externaem vidro 
laminado e perfil de alumínio

pinos de engaste na estrutura da 
esquadria intena

esquadria interna com vidro duplo 
e alumiono preto

estrutura inferior da esquadria 
externa

abertura para entrada do ar frio
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CORTE DE PELE PERSPECTIVADO
S/ Escala

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
EXAISTÃO DA COZINHA 

COMPARTILHADA

Paredes portantes
Laje Steel Desk
Pilares metálicos
Vigas metálicas
Pilares concreto
Vigas concreto
Rampas concreto
Lajes existentes

11º Pavimento - Restaurante 

10º Pavimento - Coworking

Pavimentos tipo - Garagem

Pavimentos térro - Garagem

AMPLIAÇÃO ESQUADRIA, PISO 
EÇLEVADO E ESPELHO DÁGUA 

Vista da pele de vidro do restaurante

Vista aérea fachada lateral

Vista do terraço do restaurante 

Vista da cozinha compartilhada 

PLANTA BAIXA 11º pav. restaurante | esc.: 1/200

01.Salão restaurante 02.Bar 03.Cozinha aberta 04.Recepção e caixa restaurante 05.Elevador panorâmico  06.Banheiros restaurante 07.Elevador montacarga 
08.Acesso de serviços restaurante 09.Recepção de materiais 10.Câmara fria 11.Lixo 12.Copa e higienização 13.Pré preparação 14.Escritório 15.Banheiros 
16.Terraço cozinha 17.Terraço Restaurante 18.Escada de emergência

Detalhamento pele de vidro

Corte de pele diagrama estrutural

Devido a grande incidência solar na fachada peincipal do projeto, e a definição do 
conceito que busca interferir o mínimo possível na atual estética do edifício 
garagem, o uso de brises foi descartado, para tanto foi necessário elaborar um 
sistema de exaustão do calor gerado pela do sol, conforme mostra o deralhe 

acima a fachada possui duas camadas de vidro, separadas por 1,00m o que 
possibilita a entrada do ar frio na parte inferior empurrando o ar quente pela 
saída superior antes que o mesmo entre no restaurante 

fachada lateral - rua general câmara | esc.: 1/200

01

03

0807

09

1110

12 13

16 

17 

18 

15

14

04

05

02

06


