


O futuro vem nos impondo novas realidades e tendências. Os 
negócios e os espaços de trabalho estão mudando. Avançamos em 
um cenário imprevisível onde não há retorno.

Estamos sendo confrontados com temas como a robotização, 
a proteção de dados pessoais, a flexibilidade de horários, a 
mobilidade, o smart work.

É preciso repensar as estratégias corporativas. Para atrair e reter 
talentos, para reduzir custos, para aumentar a produtividade.

Os espaços de trabalho estão sendo reimaginados. Para 
proporcionar maior bem-estar e conveniência. Para conectar e 
inspirar. Para criar um melhor equilíbrio entre vida profissional e 
pessoal para todos.

As possibilidades são múltiplas. Para seu negócio e para o seu 
futuro. Esteja preparado.

OS ESPAÇOS DE 
TRABALHO DE AMANHÃ

NÃO SERÃO IGUAIS 
AOS DE HOJE.



apresentam FUTURO.  ESSE É O PONTO.



Office Design é uma business tower de alto 
padrão, com arquitetura contemporânea, 
áreas exclusivas de conveniência                         
e convivência, e uma moderna infraestrutura           
de segurança e automação.

Um novo marco imobiliário em Cascavel.       
Um endereço consolidado para o seu negócio.

SALAS COMERCIAIS DE 21 A 342M2

PRODUTIVIDADE. 



Inteligente é estar onde a cidade mais se valoriza. 
Estamos falando do coração da região de negócios, 
o endereço comercial mais cobiçado da cidade.

Uma região de fácil acesso, abastecida com serviços, 
bancos, hotéis, conveniência, mercados, hospitais e 
tudo que pode ser necessário para otimizar tempo e 
garantir uma rotina mais dinâmica.

É uma localização que reflete um estilo atual e 
conectado, perfeita para um projeto arrojado e de 
futuro. Como a sua empresa.

EMPRESARIAL
DE CASCAVEL.

RUA MINAS GERAIS, 2296.



- BANCOS:
• Sicredi: 400m
• Uniprime: 190m
• Santander: 800m
• Bradesco: 550m
• BB: 600m
• Itaú: 700m
• Sicoob: 550m
• Safra: 700m

- SAÚDE:
• Hospital de Olhos: 350m
• São Lucas: 500m
• Gastroclínica: 300m
• Instituto do Coração: 400m
• Hospital Dr. Lima: 750m
• Day Saúde: 100m

- GASTRONOMIA: 
• Subway: 400m
• Mc Donalds: 400m
• Rest. Casa da Vovó: 220m
• Rest. Crostini: 400m
• Café Picasso: 160m

A localização estratégica é um dos grandes benefícios 
que sua empresa pode oferecer para a equipe e para os 
clientes. 

O Office Design está em uma das áreas mais ativas de 
pedestres na cidade.

Além de todo fluxo e potencial de ocupação que uma 
região consolidada traz, estar na esquina das ruas 
Minas Gerais e Riachuelo garante a visibilidade que a 
sua empresa busca e merece.

TUDO A POUCOS PASSOS. 

Rua Minas Gerais

Rua Riachuelo

Rua Antônina

Colégio Marista

Rua Mato Grosso

Av. Brasil

- CONVENIÊNCIA: 
• Panvel Farmácia: 35m
• Super Muffato: 300m
• Praça Parigot de 
Souza: 1,2km



FACHADA COM STRUCTURAL 
GLAZING, A EVOLUÇÃO DA 
PELE DE VIDRO

Modernidade e leveza também transmitem solidez. 

A fachada do Office Design traz o sistema 

Structural Glazing, a evolução da pele de vidro. 

A combinação da transparência com os detalhes 

em alumínio leva o design para além da estética. 

As aberturas e os vidros laminados de alta 

performance servem como atenuadores de ruídos           

e radiação UV, garantindo melhor acústica interna 

e máxima iluminação natural.

CONFIANÇA E 
CREDIBILIDADE:



HALL DE ENTRADA COM PÉ-DIREITO DUPLO

QUE TRANSFORMAM
O FUTURO.

Imaginar, reagir ou transformar? 
São muitas as maneiras

de encarar o futuro. 
No Office Design, você vai 
encontrar algumas delas. 

Bem-vindo.

ENTREGUE
DECORADO
MOBILIADO



4 ELEVADORES ECOEFICIENTES, 
SENDO UM PRIVATIVO

Sistema de segurança com
controle de acesso e
monitoramento por câmeras.

MAIS SEGURANÇA,
MAIS LIBERDADE,
MAIS PRODUTIVIDADE.



Os andares com laje aberta, 
sem pilares, garantem total 
liberdade de composição para 
os ambientes.

A flexibilidade de planta e 
as unidades moduláveis do 
Office Design possibilitam uma 
personalização perfeita dos 
espaços.

Para equipes de todos os 
tamanhos. Para empresas que 
fazem o futuro.

PARA MÚLTIPLOS 
FUTUROS.

STUDIO DE DESIGN - 391,19M2

2 SALAS AMPLAS POR PAVIMENTO.

2 DUPLEX COM MEZANINO.



Encontre um espaço sob 

medida para o seu negócio.

Cada pavimento apresenta 

9 unidades a partir de 21m2, 

que podem ser combinadas 

e configuradas de 

diferentes maneiras.

PENSADO PARA
RECONFIGURAR

CONSULTÓRIO - 42M2

A laje técnica para 

equipamentos e a 

infraestrutura disponível 

para ar-condicionado 

representam agilidade 

e redução de custos na 

instalação.



Área privativa total: 178,98M2 (meio andar) 
Vagas privativas: 3

Rua Riachuelo
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Área privativa total:  
20,44M2 
21,06M2 
21,44M2 
42,28M2 
Vagas privativas: 1 nas unidades de 42M2
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Área privativa total:  
21,90M2

25,18M2

25,56M2 

37,30M2

45,37M2 
Vagas privativas: 1 nas unidades de 37M2  a 45M2 
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Área privativa total:  
49,74M2 
58,45M2 
63,70M2 
Vagas privativas: 1 por unidade



Espaços de convivência e áreas de 
conveniência.

Estrutura interna de apoio e conexão 
com a cidade.

Acessibilidade e responsabilidade verde.

Um projeto meticuloso, com diferenciais 
exclusivos em todos os detalhes.

FUTURE 



Área comercial no pavimento 
térreo, ideal para lojas e 
prestadores de serviço.

5 salas comerciais com mezanino.

Acesso para ambulância.

NÍVEL 



O 2º pavimento reserva os espaços mais dinâmicos 
e funcionais do Office Design. São áreas 
planejadas para funcionar como verdadeiros 
braços operacionais da sua empresa.

 FLOOR
Auditório com capacidade para 120 pessoas.

Foyer com estrutura de apoio.

Coworking integrado com gourmet e área de serviços.



Comodidade para todos.

Estacionamento rotativo para clientes.

Vagas exclusivas para proprietários.

4 elevadores ecoeficientes que geram 
energia na frenagem.

Painéis fotovoltaicos para captação 
de energia solar que alimenta as áreas 
comuns, reduzindo custos.

Aberturas e vidros laminados de alta 
performance, proporcionando bem-estar 
interno com menor consumo de energia 
em iluminação e climatização.

Gestão de resíduos durante a execução 
da obra.

PARKING

RESPEITO AOS

Imagem meramente ilustrativa.



LOCALIZAÇÃO

Rua Minas Gerais, 2296

esquina com Rua Riachuelo

Centro - Cascavel - PR

EMPREENDIMENTO

Testada Rua Minas Gerais: 20M

Testada Rua Riachuelo: 55M

Área total do terreno: 1.662,50M2

3 subsolos + térreo + mezanino + 18 pavimentos

www.officedesigncascavel.com.br

As imagens são de caráter meramente ilustrativo, por tratar-se de imóvel a ser construído, sujeitas à alteração sem aviso prévio. O projeto, as áreas e dimensões aqui constantes poderão sofrer 
alterações até a entrega das unidades, sendo que aquelas constantes no projeto aprovado e no instrumento de incorporação prevalecerão sobre estas. O imóvel será entregue como indicado no 
memorial descritivo e na incorporação registrada. Somente farão parte do imóvel os equipamentos, mobiliários e materiais constantes no memorial descritivo do empreendimento. Outubro de 2020.

INCORPORAÇÃO, EXECUÇÃO E ARQUITETURA: INTERIORES: COORDENAÇÃO
DE PROJETO:

Rua Minas gerais

Rua Antônina

Rua Londrina

Rua Mato Grosso

Rua Paraná

Av. B
rasil

Rua Riachuelo
Rua Dom Pedro II

Rua Eng. Rebouças

Rua Afonso Pena

Rua Antonio Alves M
assaneiro



Desde 2001 a Wust&Casarotto incorpora e constrói empreendimentos em 

Cascavel e região. Seu portfolio inclui imóveis residenciais e comerciais 

dentro de uma ampla gama de perfis. Seu propósito é fazer com que clientes, 

fornecedores e equipes sejam mais prósperos por meio dos seus projetos 

e contribuir para deixar a cidade e o entorno de seus empreendimentos 

mais humanos. Já entregou 608 apartamentos, 318 casas populares, 15 salas 

comerciais, 1 condomínio fechado de alto padrão, 5 casas de alto padrão,

1 agência bancária, 15 sobrados e 1 igreja*. Está construindo 533 

apartamentos, 121 salas comerciais, 1 casa de alto padrão e 1 igreja*.
*dados de março 2020

A NBC Arquitetura, formada por 

três arquitetos, possui 45 anos 

de experiência em trabalhos de 

arquitetura. Foi fundada em 1975 e já 

projetou mais de 5 milhões de metros 

quadrados pelo Brasil, com mais 

de 1.500 projetos entregues. É uma 

empresa com alta solidez e tempo de 

mercado, conferindo qualidade aos 

seus projetos.

A Nastás Engenharia e Construções, 

fundada em 2005, já executou mais 

de 50 mil metros quadrados em obras 

compreendendo 2 edifícios comerciais 

e 1 edifício residencial, além de 

2 condomínios fechados; todos de alto 

padrão. Mantém sempre os mesmos 

modelos de qualidade e segurança 

em suas obras, garantindo que o trabalho 

seja executado com excelência.

INCORPORAÇÃO, EXECUÇÃO E ARQUITETURA
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