219 mil pessoas

INSTITUTO MRV.

Muito prazer,

Transformando
vidas.
9,6 milhões de reais
beneficiadas direta e indiretamente.

investidos em projetos sociais nos últimos 3 anos.

3.600 colaboradores

Premiações

alfabetizados pelo Escola Nota 10.

Certificações
. PBQP: Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade
na Habitação. Uma das primeiras
construtoras a atingir o
nível A, o máximo de qualificação.

.

Pelo segundo ano consecutivo, a MRV
integra o seleto grupo de empresas que
fazem parte do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. As
empresas listadas são reconhecidas por sua

governança corporativa, boas
práticas ambientais e sociais,
sustentabilidade do negócio
e produtos.

. A MRV está entre as
60 marcas mais
valiosas do Brasil
segundo o ranking da Revista
Isto É Dinheiro.

. Revista Exame
Maiores&Melhores
. 1º Lugar na
categoria
Construtoras
do ranking do Estadão.

EU SOU A MRV.
A MRV chegou para realizar sonhos. E milhões deles já foram realizados.
Números que comprovam a nossa vocação em realizar com qualidade, garantia,
inteligência e respeito aos nossos clientes. Números que levaram a MRV a ser a
maior construtora da América Latina.

Presente em mais de
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Mais de

vendidos.

em projetos de
urbanização nos
últimos 7 anos.

150 cidades, de atuação.
em 22
Mais de
estados
e no Distrito
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Federal.
imóveis
1 em
cada 200

brasileiros
vive em um MRV.
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CASA PRÓPRIA.
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Sabia que você pode contar com importantes benefícios para realizar o sonho de
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NOVAS LINHAS DE
PRODUTOS MRV.
A MRV lançou as Novas Linhas de Produtos
repletas de modernas soluções para a sua vida.
Este empreendimento faz parte da LINHA BIO,
pensada para clientes que buscam alto nível de
conforto e bem-estar e os melhores padrões
de qualidade do mercado. A LINHA BIO chega
com itens que irão deixar sua vida muito mais
fácil, econômica e sustentável. Conheça todas
as novidades.

NOVO
DESIGN

Nova Fachada.
Se a primeira impressão é a que fica,
essa vai deixar marcas.

Seu apê + Sustentável
Somos uma empresa que trabalha em equilíbrio com as pessoas
e com o planeta. E esse jeito de pensar e agir está presente,
nos nossos produtos. O reconhecimento do nosso trabalho
pode ser comprovado pelos diversos prêmios que ganhamos
nos últimos anos. Descubra mais sobre nossas boas práticas no site:
mrv.com.br/sustentabilidade.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

SUSTENTÁVEL

• Fachadas com iluminação decorativa.

Novos acabamentos.
Sua casa mais moderna e seu
dia a dia muito mais prático.

Seu apê + Inovador
ACABAMENTOS

Seu apê + Inteligente
Desenvolver um produto inteligente que traga mais praticidade para
seu dia a dia, mais conforto e bem-estar, com economia, é o nosso
desafio. Aliamos sustentabilidade com inovação. Conheça a nova linha
de produtos que irá revolucionar seu jeito de viver.

BIKES MRV

CONSULTE MEMORIAL DESCRITIVO DA SUA UNIDADE E CONFIRA TODOS OS ITENS DO CONDOMÍNIO.

INTELIGENTE

CONSULTE MEMORIAL DESCRITIVO DA SUA UNIDADE E CONFIRA TODOS OS ITENS DO CONDOMÍNIO.

INOVADOR

A inovação é parte da nossa essência, do nosso DNA. A busca
constante por fazer mais e melhor nos tornou uma empresa pioneira,
que dita tendências e inspira o mercado de imóveis.

Soluções sustentáveis
para o seu dia a dia.
• Medidor individual de água, para você pagar somente pelo que usa.
• Bikes MRV compartilhadas.
• Sensor de presença e lâmpadas de LED.

Lazer completo e equipado.
Pra sua vida
ficar mais completa.
Diversão, conforto, comemorações e muito mais:
é o que uma área preparada para receber vai proporcionar.
E a MRV utiliza sempre as novas tendências de mercado que trazem
facilidade e praticidade para os moradores.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

LAZER COMPLETO
E EQUIPADO

• Tomadas USB no apartamento.
• Meu MRV, o app do seu apê.
• Viver MRV, o app com soluções para questões do condomínio.
• HotSpot: condomínio preparado para wi-fi nas áreas comuns.

UMA INOVAÇÃO QUE SÓ A MRV
OFERECE PARA SUA VIDA.
A energia do sol é tão poderosa que a gente não
poderia deixar de aproveitá-la e transformá-la em
um diferencial.
A energia solar para as áreas comuns já é realidade
na MRV e significa muito mais economia para o
empreendimento, redução na sua conta de condomínio
e menos impacto ao meio ambiente
pela utilização de uma energia limpa e renovável.

CONSULTE MEMORIAL DESCRITIVO DA SUA UNIDADE E CONFIRA TODOS OS ITENS DO CONDOMÍNIO.

Tecnologia para simplificar a vida.
Mais conveniência e praticidade para
todos.

CONSULTE MEMORIAL DESCRITIVO DA SUA UNIDADE E CONFIRA TODOS OS ITENS DO CONDOMÍNIO.

SISTEMA DE
SEGURANÇA

TECNOLOGIA

Energia Solar
para áreas comuns.

Sistema de segurança.
Tudo isso pode ser resumido em
uma palavra: tranquilidade.

C E I L Â N D I A

Na modernidade e na
localização, um show.
No conforto e no lazer,
um espetáculo.

Nada se compara a morar no que é seu.
Mas ter tudo que precisa por perto e
ainda contar com ótimas opções de
entretenimento à sua volta também
faz toda a diferença. Pois são esses
privilégios que te esperam no Bela
Alvorada, o primeiro MRV de Ceilândia.
Porque aqui, além da ótima localização
e das inovações que você já viu, o lazer
completo, o conforto e a segurança de
condomínio fechado valorizam ainda
mais a qualidade de vida da sua família.
E você pode conquistar isso tudo
aproveitando os subsídios e as condições
especiais da MRV.

Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e
cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado.
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QUARTOS

LAZER
COMPLETO

ELEVADOR

Quando o lazer
é completo, seus fins de
semana também ficam.

Imagem ilustrativa

PISCINAS
Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e
cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado.

Motivo para fazer
muita festa é o que
não vai faltar.
POMAR

PLAYGROUND
SALÃO DE FESTAS

PET PLACE
ESPAÇO GOURMET
Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de
compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado.

Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado.

GARRAFÃO DE BASQUETE

APTO. TIPO

Nada como morar tão perto
de tudo que facilita a sua vida.
UNIDADE GIARDINO

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

CONSULTE MEMORIAL DESCRITIVO DA SUA UNIDADE E CONFIRA TODOS OS ITENS DO CONDOMÍNIO.

Foto aérea da região

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

Ref. 203/TR 01

Ref. 101/TR 01

A decoração é mera sugestão. Não fazem parte do apartamento os itens de mobiliário.

IMPLANTAÇÃO
APTO. TIPO

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.
Ref. 201/TR 01

UNIDADE GIARDINO
Ref. 104/TR 01

A decoração é mera sugestão, esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, das concessionárias e do local.As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes. Não fazem parte do apartamento o acabamento dos pisos e bancadas, podendo ser adquiridos pelo Exclusivitá.

INFORMAÇÕES:

ATENDIMENTO ONLINE 24 HORAS:

4004-9000 mrv.com.br

Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentosnão fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenasalterações sem prévio aviso em função da
disponibilidade dos mesmos no mercado. Contrato padrão e demaiscondições estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As condições ora indicadas poderão sofrer alterações semprévia comunicação ou anuência dos interessados, para adequação ao mercado. *Consulte
condições definanciamento e/ou as condições do subsídio dentro do seu perfil, nos nossos plantões. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. RI R-8/29.860 do 6º Ofício de Ceilândia.

