Muito
prazer,
eu sou
a MRV.

Você pode me conhecer pela minha história. Por
ter levado a mais de 1 milhão de brasileiros a
oportunidade de transformar as suas vidas com
a conquista de um novo lar, um novo mundo.
Um mundo com mais lazer, conforto e segurança.
Essa história começou há 40 anos e hoje estamos
presentes em mais de 160 cidades, de 22 estados
e o Distrito Federal. Mas eu prefiro que você
me conheça pelo que vai ver quando virar esta
página. Mais que um lançamento, queremos te
apresentar um residencial moderno, onde cada
detalhe foi cuidadosamente planejado para
encantar você à primeira vista.

Tomadas USB

Mais comodidade para te deixar conectado.

TIRAMOS AS NOSSAS
MELHORES IDEIAS
DO PAPEL PARA
TRANSFORMAR A SUA VIDA.

Preparação para WI-FI

Para tocar a sua playlist preferida nas horas de lazer.

Sistema de Segurança

Tranquilidade para sua família, dia e noite.

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.

RAZÕES PARA MORAR NO CONDOMÍNIO
DOS SEUS SONHOS VOCÊ SEMPRE TEVE.
Mas agora elas cabem no seu bolso.
Chegou a hora de começar uma fase de muitos sonhos realizados na sua vida. E a sua primeira grande
conquista vai ser um MRV nessa que é uma das melhores regiões para se morar em Piracicaba, porque
te deixa perto de supermercados, faculdades e centros comerciais. É essa comodidade que te espera no
Parque Paladino, um condomínio fechado com toda a modernidade que você já viu, ótimas opções de
lazer e muito conforto e segurança para a sua família. Aproveite as vantagens do Minha Casa Minha Vida
e faça essa conquista caber direitinho no seu bolso.

2 QUARTOS | ÁREA DE LAZER

REGIÃO DO HORTO FLORESTAL

PARA ANIMAR AINDA
MAIS AS BALADAS,
SÓ UM TEMPERINHO
TODO SEU.

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

SE ENTREGUE À
FELICIDADE DE
COMPARTILHAR BOAS
ENERGIAS.

BICICLETÁRIO
PLAYGROUND

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 FITNESS

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

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.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE GIARDINO

TODO O CONFORTO
QUE VOCÊ CURTE,

APTO. TIPO

EM ESPAÇOS BEM
PLANEJADOS.

APTO 201 BLOCO 01

2 QUARTOS
APTO 102 BLOCO 01

1) Escaneie o código abaixo através de um leitor de QR Code ou acesse: mrv.vc/RAape;
2) Aponte a câmera para o QR Code abaixo;
3) Divirta-se com seu sonho nos mínimos detalhes

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.

IMPLANTAÇÃO

31 9 900-9000
0800 7 2 8 9000
mr v.com .b r
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 até 31/06/2019
ou enquanto durarem os estoques. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. RI R.03/124.832 do 2º oficio.

