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RESPIRE FUNDO, RELAXE  
E REVEJA A SUA  
IDEIA DE VIVER BEM.



A REINVENÇÃO 
DA QUALIDADE 
DE VIDA.
O Fontana Di Genova, primeiro lançamento do Complexo Pallazo 

Fontana, traz para Fortaleza o novo jeito de viver MRV: mais leve e 

sustentável, mais econômico e prático, mais conectado com a natureza 

e com a sua família. São 3 condomínios individuais com lazer completo, 

sistema de segurança, parque, excelente infraestrutura, a melhor localização 

e as inovações que revolucionaram o jeito de viver bem no país.
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ENERGIA SOLAR NAS 
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA



RECICLE SUA
IDEIA DE
MODERNIDADE.
Reveja seus sonhos e os itens de conforto que você quer ver no seu 

próximo apê. A MRV foi buscar as soluções mais inovadoras, modernas 

e tecnológicas para facilitar a sua vida. Nas áreas comuns, wi-fi  

para você viver conectado, pomar para um dia a dia mais saudável,  

lazer completo. Nos apartamentos, tomadas USB e novas ideias  

para tornar sua vida mais prática.  E mais: a MRV é a primeira 

construtora a oferecer energia solar em larga escala. 

Isso significa muito mais economia com a redução da taxa  

de condomínio e menos impacto no meio ambiente  

pela utilização de uma forma de energia limpa e renovável.

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

WI-FI NAS ÁREAS 
DE CONVIVÊNCIAS 
Para tocar a sua playlist preferida 
nas horas de lazer.

TOMADAS USB
Mais comodidade para 
te deixar conectado.

SISTEMA DE SEGURANÇA
Tranquilidade para sua família, 
dia e noite.

POMAR



REPENSE O USO DO CARRO: 
O MELHOR DA JOSÉ AMÉRICO 
ESTÁ NA SUA PORTA.
Morar em Cambeba é tudo de bom. Você vai viver em um excelente bairro, com toda a praticidade 

de ter as opções de comércio e serviços da Avenida Ministro José Américo por perto: Cambeba Mall, 

Centro Administrativo, acesso fácil à BR 116 e Avenida Washington Soares.



2 QUARTOS

LAZER COMPLETO

CAMBEBA

Perspectiva artistica. 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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RELAXE E RECARREGUE 
AS BATERIAS, TODOS OS DIAS.

SALÃO DE FESTASESPAÇO GOURMET
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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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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.



REÚNA A FAMÍLIA
E RECONECTE-SE COM 
UMA VIDA MAIS LEVE.
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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.



TODOS OS JEITOS DE CURTIR 
O GOSTINHO BOM DA VIDA.

POMAR



2 QUARTOS

LAZER COMPLETO

RESPIRE ALIVIADO: 
É FÁCIL FECHAR 
NEGÓCIO COM 
A MRV.

SUBSÍDIOS DE ATÉ

R$ 23.200,
Consulte condições de financiamento e/ou subsídio do 
programa Minha Casa Minah Vida, dentro do seu perfil.

APTOS. TIPO

Apto. 101 Torre 01

Apto. 103  Torre 01

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.
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UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.



Bicicletário

IMPLANTAÇÃO



Quando você se muda para o seu MRV,
o mundo muda com você. E é aí que entram
os melhores acabamentos.
Se conquistar seu apê já é um sonho, deixar seu novo lar com a sua cara é ainda 
mais incrível. E com os kits de acabamentos Exclusivitá o que não falta são opções 
para personalizar o seu apê e deixar cada cantinho do jeito que sempre sonhou.

Você tem a chance de fazer um upgrade em um ou quantos acabamentos você 
quiser, com possibilidade de pagamento facilitado até a entrega das chaves*. 
Além disso, você conta com a equipe especializada da MRV, fazendo tudo  
por você na fase de obras, sem quebra-quebra. Assim, quando você receber  
as chaves, é só entrar... e se preparar para os elogios. 

*Como os kits são financiados com a MRV, a possibilidade de parcelamento depende de 
análise de crédito interna. Verifique as condições disponíveis para você.



EXCLUSIVITÁ

• Bancadas em granitos nobres 
• Porcelanatos polidos e naturais 
• Tanques e cubas em aço inox 
• Cuba de sobrepor com torneira 90º
• Revestimentos decorativos 

GOSTOU? É só aguardar o final do processo de assinatura com o banco, acessar kitacabamentos.mrv.com.br e deixar seu apê do seu jeito.

FIQUE LIGADO! Verifique o prazo de aquisição do seu imóvel para não ficar de fora dessa.



VOCÊ VAI VIVER 
EM UM BAIRRO
EXCELENTE, COM 
TODO O CONFORTO 
DE UM MRV.

Imagens ilustrativas



Foto aérea do local



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 subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil. RI – R06- 99.212 do 1º Ofício 
de imóveis de Fortaleza.

4004-9000 mrv.com.br


