
	  
	  
ESTRUTURA	  

O	  Buffet	  Stylo	  oferece	  seus	  serviços	  para	  cidade	  de	  Londrina,	  Paraná	  e	  Sul	  do	  estado	  de	  
São	  Paulo;	  além	  de	  possuir	  um	  espaço	  moderno	  e	  diferenciado,	  no	  qual	  permite	  interagir	  4	  
espaços,	  podendo	  atender	  até	  1.500	  convidados,	  conta	  com	  uma	  equipe	  afinadíssima,	  
treinada	  para	  executar	  todos	  os	  serviços	  com	  excelência	  e	  responsabilidade.	  

A	  cozinha	  possui	  diferentes	  departamentos:	  duas	  cozinhas	  de	  quentes,	  lavanderia	  para	  
louças,	  massaria,	  confeitaria,	  câmara	  fria,	  açougue,	  depósitos	  de	  secos	  e	  molhados,	  	  sala	  de	  
uniformes,	  sala	  de	  prataria,	  sala	  de	  louças,	  sala	  de	  taças,	  saídas	  exclusivas	  para	  bebidas,	  
comidas,	  depósito	  de	  materiais,	  lavanderia	  de	  tecidos,	  refeitório	  para	  colaboradores	  
e	  banheiros	  exclusivos	  para	  equipe;	  

Ficha	  Técnica	  
Hall	  
Área:	  156,00m²	  /	  Pé-‐direito:	  4,80m	  
Piso:	  Porcelanato	  polido	  
	  
Salão	  Principal	  
Área:	  800	  m²	  /	  Pé-‐direito:	  6,85m	  
Medida:	  20m	  x	  40m	  
Piso:	  concreto	  polido	  
Teto	  cor:	  preto	  infinito	  
Parede	  para	  projeção	  com	  6,85m	  de	  altura	  x	  40m	  de	  largura	  (acima	  do	  acesso	  de	  serviço	  
para	  cozinha)	  
Capacidade	  de	  800	  pessoas	  
	  
Palco	  do	  Salão	  Principal	  
Área:	  60,00m²	  /	  Pé-‐direito:	  5,40m	  
Montagem	  do	  palco:	  com	  12,00m	  de	  frente,5,00m	  de	  profundidade	  e	  1,40m	  de	  altura.	  
Palco	  cor:	  preto	  
	  
Camarim	  do	  Salão	  Principal	  
Dois	  camarins	  (masculino	  para	  4	  pessoas	  e	  feminino	  para	  6	  pessoas),	  com	  bancada,	  
espelho,	  luzes,	  cadeiras,	  ar	  condicionado,	  cabideiro	  para	  cabides	  e	  toillete	  com	  chuveiro.	  
	  
Camarim	  para	  staff	  
	  
Salão	  intermediário	  
Área:	  419,20m²	  /	  Pé-‐direito:	  6,80m	  
Medida:	  17,35	  m	  x	  25,00m	  
Piso:	  concreto	  polido	  
Capacidade:	  420	  pessoas	  
	  
Salão	  superior	  
Área:	  110,90m²	  /	  Pé-‐direito:	  3,50m	  
Medida:	  9,35m	  x	  12,85m	  
Piso:	  concreto	  polido	  
Capacidade:	  180	  pessoas	  
	  



	  
	  
Pátio	  Interno	  
Área	  descoberta	  
Medida:	  14,30m	  x	  19,75m	  
Piso:	  gramado	  

Capacidade:	  280	  pessoas	  
	  

Toilettes	  
Sala	  de	  Apoio	  (fornecedores)	  
Jardim	  
Iluminação	  de	  pista	  de	  dança	  
Sonorização	  Ambiente	  
Sonorização	  de	  Pista	  de	  dança	  
Ar	  condicionado	  
Gerador	  de	  225	  KVA	  
Andaimes	  	  
Internet	  WIFI	  
	  


