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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.

Imagem ilustrativa

Recicle sua ideia
de modernidade.

Imagem ilustrativa

Energia Solar nas
Áreas de Convivência
Mais economia na sua
conta de condomínio.

Preparação
para Câmeras
Em locais estratégicos
do condomínio

Preparação
para WI-FI
Para tocar a sua playlist
preferida nas horas de lazer.

Preparação para
Medição Individualizada
de Água
Para você pagar somente
pela água que consome.

Imagem ilustrativa
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SÃO MATHEUS

A localização
e a modernidade
que fazem seu
mundo melhor.
Mudar para um MRV como o Spazio Saint Ives é
mudar de vida. A excelente localização
no São Matheus te deixa perto do Parque do
Carmo, vias de acesso rápido e tudo que facilita
o seu dia a dia, na região de Itaquera. E para
realçar ainda mais o privilégio de morar num
lugar assim, o condomínio tem elevador, energia
solar, 100% de vagas de garagem e, claro, a área
de lazer que a sua família adora. Aproveite que
as obras estão aceleradas e acelere também.
Com as vantagens do Minha Casa Minha Vida,
fica muito mais fácil realizar esse sonho de uma
vida inteira.

2 dorms. | Área de lazer
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.

Delícias para
degustar e motivos
para comemorar
não faltam.

ESPAÇO GOURMET

Imagem ilustrativa

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.

SALÃO DE FESTAS

PLAYGROUND

Quanto mais
saúde e alegria,
mais diversão
e energia.

BICICLETÁRIO
Imagem ilustrativa
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.

Opções que
combinam
com você em
cada detalhe.

Aptos. tipo

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

Ref.: Apto 205 - Torre 2

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

Ref.: Apto 103 - Torre 2
Ref.: Apto 201 - Torre 2

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.

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 o Kit Acabamentos MRV, o que não falta são opções.
Você pode contar com a linha de acabamento especial TOP ou com as opções
do Exclusivitá.
Além disso, você personaliza o seu apê contando com a equipe especializada
da MRV, que faz 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.

LINHA TOP

EXCLUSIVITÁ

Quer comprar seu apartamento já com um acabamento diferenciado?

Prefere decidir pelo acabamento depois que comprar o apartamento?

Com a linha de acabamento especial TOP, você tem a oportunidade
de já escolher sua unidade, no momento da compra, com acabamentos
de primeira, financiando o Kit Acabamento junto com seu imóvel.

• Azulejo até o teto | cozinha, área de serviço e banheiro
• Bancada de granito preto São Gabriel | cozinha, área de serviço e banheiro
• Revestimento decorativo branco na parede da janela | banheiro
• Piso porcelanato preto natural | cozinha, área de serviço e banheiro
• Piso porcelanato bege | sala
• Piso laminado | quartos
GOSTOU? Verifique com seu corretor e escolha uma unidade que já vem com estas linhas
de acabamentos especiais.

Com o Exclusivitá você ainda tem a chance de fazer um upgrade
em um ou quantos acabamentos você quiser, com possibilidade de
pagamento facilitado até a entrega das chaves*.
Conheça as opções que temos para deixar o seu lar ainda mais seu:

• Bancadas em granitos nobres
• Porcelanatos polidos e naturais
• Tanques e cubas em aço inox
• Cuba de sobrepor com torneira 90º
• Revestimentos decorativos
• Pisos laminados de madeira
*Como os kits são financiados com a MRV, a possibilidade de parcelamento
depende de análise de crédito interna. Verifique as condições disponíveis para você.

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.

(31) 9900-9000

| 4004-9000 | mrv.com.br

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. R.02/315.782

