
SPACE
INTELLIGENT

www.spaceintelligent.com.br

Soluções inovadoras para
a segurança de residências

e condomínios.



A SPACE faz parte de uma nova geração de serviços compartilhados com vista na
maximização de melhores resultados e baixo custo.

Com mais de 25 anos de experiência internacional e conhecimento profundo em
gestão de edifícios corporativos e residenciais, nosso objetivo é oferecer um conjunto
de ferramentas que irão contemplar com segurança e eficácia seu edifício/condomínio.

Implementamos técnicas de gestão e mão de obra unindo tecnologia e inteligência
humana tornando seu espaço auto sustentável, reduzindo os custos operacionais.

Nossas unidades estão instaladas em edifícios corporativos, onde se concentram as
nossas redes de Suporte e Atendimento ao Cliente, obedecendo aos mais altos padrões
de segurança CONTRU (AVCB-Decreto nº 56.819 de 2011 / AVS-Decreto nº 48.379,
De 25 De Maio De 2007).

QUEM É
A SPACE

+ R$3 milhões
investidos em condomínios

+ 100 profissionais
buscando satisfação dos clientes

+ 100 condomínios
utilizam nossos serviços

Reduza seus custos e
aumente a sua segurança.



• PORTARIA MONITORADA

MONITORADA

Para quem procura a melhor economia implementando a modernização tecnológica do 
edifício e valorizando o supervisão, monitoramento de alarmes 24 horas e manutenção. 
Todo gerenciamento do perímetro é do condomínio, utilizando sistemas biométricos avançados, 
controle de acessos à portarias, portões, com interfones em pontos estratégicos.

ACESSO
MONITORADA
__ _ _ _____    __ ______  _

Sensorização
e Detecção de

Alarmes

Monitoramento
24 horas

Controle de
Acesso

Acionamento
do Pânico



 

 

UNIDADES SPACE

SPACE BRASI L (Matriz)

Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 1 7
3ª andar - Amoreiras - Lisboa
Telefone: (+351) 21/8002600
space@spaceintelligent.com.br

SPACE PORTUGAL (Matriz)

Rua Maquerobi, nº 106

Saúde - São  Paulo/SP

Telefone: (+55 11) 3742 0224
comercial@spaceintelligent.com.br

Vila Mariana - São Paulo/SP 

Telefone: (+55 11) 3742 0224
atendimento@spaceintelligent.com.br

Rua Maquerobi, 106 - Saúde

Santos/SP 

Telefone: (+55 13) 3225 8243
atendimento@spaceintelligent.com.br

Av. Presidente Wilson, 127 - sl. 51 - José Menino

Santana - São Paulo/SP 

Telefone: (+55 11) 3461 5871
comercial.znorte@spaceintelligent.com.br

R. Monsenhor Landim, 26 - Vila Rica

Osasco/SP 

Telefone: (+55 11) 3854 5699
comercial.zoeste@spaceintelligent.com.br

Rua Ari Barroso, 588 - Presidente Altino

www.spaceintelligent.com.br

@space-intelligent@spaceintelligent@operadoraspaceintelligent
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