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Muito prazer,  
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 150 cidades, 
em 22 estados e no Distrito Federal.

1 em cada 200 brasileiros 
vive em um mrv.

39 anos de atuação.

Mais de 320 mil imóveis vendidos.

Mais de 1 milhão de sonhos realizados.

Mais de meio bilhão de reais 
investidos em projetos de 
urbanização nos últimos 7 anos.
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Sustentável
Sua escolha é

Mudar para o Residencial Ravena significa 
que você fez uma escolha sustentável. 
A MRV trouxe para o projeto uma série 
de itens que mostram o cuidado com 
o bem-estar das pessoas e com o 
meio ambiente, certificando esse 
empreendimento com o Selo MRV + Verde. 
Conheça outras das nossas iniciativas 
no site mrv.com.br/sustentabilidade.
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A inovação é parte do DNA da MRV. 
E, agora, é parte do seu dia a dia. 
Fazer mais e melhor, ditar tendências 
e inspirar o mercado de imóveis foi o que 
nos levou a criar o novo jeito MRV de viver. 
E também será o que levará você à uma 
nova vida. 

Inovação
Sua escolha tem
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RAVENA RAVENA

NÃO SÓ AS INOVAÇÕES QUE VÃO 
MUDAR O SEU FUTURO PARA MELHOR. 
A QUALIDADE DE VIDA, TAMBÉM.

Conforto, modernidade e tudo que você 

gosta, à sua volta. É isso que te espera no 

Residencial Ravena, outro grade lançamento 

da MRV no complexo Collinas Italianas. 

A localização no Bairro União, um dos mais 

tradicionais da cidade, te deixa perto de 

supermercados e variado comércio, com fácil 

acesso ao Centro. E o projeto do condomínio, 

além do lazer com piscina e das várias 

inovações que você já viu, inclui opção de 

duas vagas d garagem. Aproveite as 

vantagens do Minha Casa Minha Vida 

e comece a imaginar, desde já, o dia em 

que você vai se mudar para cá.

2 QUARTOS
  
LAZER COMPLETO

OPÇÃO DE 2 VAGAS 
DE GARAGEM
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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.



FELICIDADE 
QUANDO É 
MUITA, ROLA ATÉ 
DEBAIXO D’ÁGUA.
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função da disponibilidade dos mesmos no mercado.



TODOS OS 
TEMPEROS 
E DELÍCIAS
PARA TODAS 
AS BALADAS.
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MELHOR QUE 
PEDALAR E 
BRINCAR É  
NÃO TER HORA 
DE PARAR.
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A FUNCIONALIDADE 
E O CONFORTO  
SÃO A SUA CARA.

RAVENA RAVENA

UNIDADE GIARDINO

APTO. 101 - BLOCO 3

APTO. 201 - BLOCO 3

APTO. TIPO
IMPLANTAÇÃO

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.



  

E 

M
UITO MAIS! *

ENERGIA

•  Uso de lâmpadas de baixo consumo.
•  Sensor de presença nas áreas comuns.

  

LIXO

•  Coleta seletiva.

PAISAGISMO

•  Implantação de projeto    
paisagístico, criando um    
ambiente mais agradável 
 e valorizando o     
empreendimento 
 e seu entorno.

LAZER

• Equipamentos de lazer,  
 sociais e esportivos.

MATERIAIS

•  Componentes industrializados  
 ou pré-fabricados.
•  Concreto em dosagens otimizadas.
•  Coordenação modular.
 dos sistemas de vedação. 

URBANIZAÇÃO

•  Melhorias no entorno do 
 empreendimento beneficiando 
 toda a comunidade local.
•  Adequação às condições físicas  

do terreno ÁGUA

•  Redutor de vazão de água nas torneiras.
•  Dispositivos economizadores de sistema  

de descarga.

Quem quer qualidade de vida e respeito ao  
meio ambiente, realiza seu sonho em um MRV.

 
Sempre buscando contribuir para a construção de um futuro 

mais sustentável, a MRV agregou a este imóvel  uma série de itens 
que mostram todo o cuidado com o bem-estar das pessoas 
e com o meio ambiente, certificando este empreendimento 

com o Selo MRV+Verde. Conheça outras das nossas iniciativas 
no site mrv.com.br/sustentabilidade

Construir com responsabilidade é 
procurar fazer o melhor sempre.
Nossas certificações comprovam isso.

ISO 9001EM

PRESA

CERTIFIC

AD
A

ISO 9001 ∙ ISO 14001 
BS OHSAS 18001
Sistema Gestione Integrato

Membro della Federazione CISQ

  

* Imagem ilustrativa. Consulte o memorial descritivo do produto.

acabamentos
Novos

Sua casa mais moderna e seu 
dia a dia muito mais prático.
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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. *Consulte condições de financiamento e/ou as condições 
do subsídio dentro do seu perfil, nos nossos plantões. Oferta válida enquanto durarem os estoques. Esta oferta não é 
cumulativa com outras promoções. RI R.03/124.832 do 2º oficio.

4004 9000  •  mrv.com.br


