Imagem ilustrativa.

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.

Energia Solar nas
Áreas de Convivência

Mais economia na sua conta de condomínio.

Preparação para Câmeras
Em lugares estratégicos do condomínio

Bicicletas Compartilhadas

Um jeito mais saudável para você chegar aonde quer.

Preparação para WI-FI

Para tocar a sua playlist preferida nas horas de lazer.

Tomadas USB

Mais comodidade para te deixar conectado.

RECICLE SUA
IDEIA DE
MODERNIDADE.

Imagem ilustrativa

Sempre buscamos as soluções mais inovadoras e
sustentáveis para facilitar a vida de quem mora em um
MRV. E foi por acreditar que essa modernidade faz um
mundo melhor para todos, que nos tornamos a primeira
do Brasil a oferecer energia solar em larga escala. Isso
significa mais economia para o morador e menos impacto
no meio ambiente, pois estamos falando de uma fonte
energética limpa e abundante em nosso país. E no
Residencial Claret, inovação e tecnologia é o que não vai
faltar na sua vida.

2 QUARTOS
ÁREA DE LAZER
Perto do centro e do parque da Cachoeira

DO LADO DE FORA, DOIS PARQUES.
DO LADO DE DENTRO, LAZER E TRANQUILIDADE.
E NO MEIO DE TUDO, VOCÊ.
Ter lindas áreas verdes e tudo que precisa por perto, morar num condomínio que oferece
diversão, conforto e segurança para quem você ama. Isso não muda seu mundo para
melhor? No Residencial Claret é assim: a qualidade de vida acolhe você. A localização no
Bairro Tindiquera te deixa perto do Centro e dos parques Cachoeira e o Leônidas Sobânia.
Aproveite as vantagens do Minha Casa Minha Vida e realize o sonho de viver num
lugar assim, sem apertos para o seu bolso.

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.

MORE NO TINDIQUERA

SALÃO DE FESTAS

A FESTA VAI ROLAR.
E OS SABORES E
CHEIRINHOS TAMBÉM.
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

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.

LEVE A VIDA LEVE,
ENTRE DELÍCIAS E
ESCORREGADAS.

PLAYGROUND

POMAR

ESCOLHA A PLANTA
E LEVE JUNTO
MUITO CONFORTO E
FUNCIONALIDADE.

AP 202 BLOCO 02 A

APTO. TIPO
UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

AP 101 BLOCO 2A
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
GIARDINO

COM ESSA AJUDA,
VOCÊ PAGA MENOS. E
COM A MRV, LEVA MAIS.

IMPLANTAÇÃO

SUBSÍDIOS
DE ATÉ

R$23.200,
Consulte condições de financiamento do Programa
Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

FOTO AÉREA DO LOCAL

PLANTÃO DE VENDAS: AV. ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 19

mr v.c o m.b r

4 0 04 -9 0 0 0
31 9 9 0 0 -9 0 0 0

Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário, os equipamentos e itens decorativos 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 venda nos nossos plantões. *Consulte condições de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida e avalie se você preenche os
critérios para concessão dos benefícios RI Residencial Claret: R-2/53.433 registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Araucária/PR.

