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UM JEITO NOVO E 
SUSTENTÁVEL DE VIVER.
Escolher o Residencial Solar da Colina para viver significa que você 
valoriza um mundo com mais sustentabilidade. Por isso, a MRV 
trouxe para o projeto uma série de inovações que mostram esse 
cuidado com o meio ambiente, certificando o empreendimento 
com o Selo MRV + Verde. E aqui, essas iniciativas trazem também 
mais conforto, praticidade e economia para o seu dia a dia. Veja:

BIKES COMPARTILHADAS.
Um jeito mais saudável para você chegar aonde quer.

PISO LAMINADO NA SALA E NOS QUARTOS.
Mais qualidade, conforto e beleza no seu lar.

DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA.
Para reduzir o consumo e pias e louças sanitárias.

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE ÁGUA.
Para você pagar somente pelo que consumir. 

ENERGIA SOLAR.
Mais economia na sua conta de condomínio.



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.



IMAGINE SUA VIDA COM VARANDA,
ELEVADOR E TODAS ESSAS INOVAÇÕES...
AQUI, VOCÊ VAI CONQUISTAR 
ISSO TUDO E MUITO MAIS.

Chegou a sua vez de alcançar  
a qualidade de vida que sempre  
sonhou e ir além. No Solar da Colina,  
o novo MRV de Sorocaba,  
esse privilégio começa pela localização 
na região do Horto. Aqui, você vai  
estar perto de supermercado,  
a poucos minutos do Shopping Cidade 
e ter acesso fácil à Avenida Ipanema 
e à Alameda do Horto. E dentro do 
condomínio, além de todas a inovações 
e comodidades que você já viu,  
as opções de lazer vão garantir 
momentos inesquecíveis para  
sua família. Aproveite as vantagens  
do Minha Casa Minha Vida  
e garanta já o seu lugar aqui.
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BONS MOMENTOS MERECEM  
SER MUITO BEM SABOREADOS.

SALÃO DE FESTAS



Perspectivas artísticas. 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.

ESPAÇO GOURMET
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POMAR

BICICLETÁRIO



TODAS AS FORMAS DE CURTIR  
O GOSTINHO BOM DA VIDA.

Perspectivas artísticas. 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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ESPAÇOS DESENHADOS 
ESPECIALMENTE PARA 
O SEU CONFORTO. 

UNIDADE GIARDINO

Ref.: Apto. 101 - Bloco 2

Ref.: Apto. 201 - Bloco 2

Ref.: Apto. 202 - Bloco 2

APTOS.
TIPO

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.



IMPLANTAÇÃO

SUBSÍDIOS DE ATÉ 

R$ 27.420,
* Consulte condições de financiamento do programa  

Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

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

APTOS.
TIPO



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. Contrato padrão e demais 
condições estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As condições ora indicadas poderão sofrer alterações sem prévia comunicação ou anuência dos interessados, 
para adequação ao mercado. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. RI: R.24/21607.

4004-9000

mrv.com.br

Informações:

Atendimento online 24 horas:


