
Ed. Galeria
Rua da Quitanda, 86 - Rio de Janeiro / RJ

Aluga 



Localizado em um ponto privilegiado, o Ed. Galeria, com espaços 
corporativos para locação no Centro do Rio de Janeiro, é um 
empreendimento retrofitado que reflete modernidade como destaque do 
Corredor Cultural Carioca, podendo ser apreciado por visitantes como um 
legítimo produto da boa arquitetura.

Implantação

Quadro de áreas
Área locável (m²)

Andar Total locável

2º pavimento 2.992

3º pavimento 2.992

4º pavimento 2.992

5º pavimento 3.049

6º pavimento 2.599

7º pavimento 2.599

8º pavimento 2.694

9º pavimento 2.108

Total 22.025

Especificações técnicas
 - 8 pavimentos de escritórios

 - Espaços flexíveis

 - Entregue com todos os 
acabamentos (forro modular, 
luminárias e piso elevado)

 - Ar-condicionado central

 - Mall com serviços essenciais 
aos inquilinos
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Planta do andar tipo

Escritórios

Hall dos elevadores

Sanitários

Elevadores

Escadas de emergência

Lajes eficientes com ampla 
flexibilidade de layout

Hall de entrada

Hall de entradaEscadaria original preservada

Andar tipo
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+55 21 2277-2719 
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