
TORRES DO 

MÉIER



Por uma vida com menos gente 
falando de números.



E mais números  
falando de gente.

Nos últimos 40 anos, nós, da MRV, acumulamos alguns números 
impressionantes. E eles impressionam não por sua grandeza, mas sim por 
cada sorriso, cada emoção, cada história de vida que eles contam.

Estamos em mais de 160 cidades brasileiras.

Já realizamos mais de 1 milhão de sonhos.

Entregamos mais de 320 mil chaves nos últimos 40 anos.

Investimos mais de R$ 500 milhões em obras de infraestrutura 

muito além dos nossos muros nos últimos 7 anos.



       

Nossas melhores ideias  
saem do papel  
direto para sua vida.

Energia solar nas  
áreas de convivência

Preparação para câmeras

Lazer equipado

Mais economia na sua conta de condomínio.

Para você ter mais qualidade de vida,  
desde o primeiro dia.

Em locais estratégicos do condomínio







Um mundo de lazer, 
conforto e mobilidade
para mudar sua vida.

2 quartos - opções com 
suíte e varanda

Torres com elevador

Lazer com piscina

Vagas de garagem para 
todos os apartamentos

É a soma disso tudo que vai te encantar no Residencial 

Torres do Méier. A localização na superbem estruturada 

região do Méier, que te deixa perto de tudo que você 

gosta e com acesso fácil pela Linha Amarela. E sem 

contar o charme dos apês com opção de suíte, o conforto 

dos elevadores, o lazer com piscina para sua família curtir 

desde o primeiro dia e a modernidade da energia solar 

nas áreas comuns. E então, que tal dar o primeiro passo 

para garantir desde já, o futuro dos seus sonhos aqui? 

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.

Região do Méier



Sala



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.

Quarto

Todo conforto de 
viver em lugares 
lindamente 
planejados.



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 Salão de festas

Não é apenas  
sobre mergulhar. 
É sobre ir fundo  
no prazer de viver.



Piscinas



Sala de estudos



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 kids

Concentração pra  
quem é de estudar
e diversão pra  
quem é de brincar.

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.

Gazebo

Salão de jogos

Inspiração pra 
passear, relaxar 
e passar o tempo  
não falta.



Bicicletário



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.

Ref.: Apto. 106 - Bloco 2

Ref.: Apto. 203 - Bloco 2

Conforto e funcionalidade, do jeito que você gosta. 

Apto. tipo

Apto. tipo



Apto. tipo  
com varanda

Apto. tipo  
com suíte  
e varanda

Ref.: Apto. 201 - Bloco 2

Ref.: Apto. 206 - Bloco 2



Implantação



FOTO AÉREA DO LOCAL



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 VIP ou com as 
opções do Exclusivitá. 

Além disso, você personaliza o seu apê contando com a equipe especializada 
da MRV, que faz tudo na fase de obras, sem quebra-quebra. Assim, quando 
você receber as chaves, é só entrar... e se preparar para os elogios. 



EXCLUSIVITÁLINHA VIP

• Bancadas em granitos nobres 

• Porcelanatos polidos e naturais 

• Tanques e cubas em aço inox 

• Cuba de sobrepor com torneira 90º

• Revestimentos decorativos 

Quer comprar seu apartamento já com um acabamento diferenciado?

Com a linha de acabamento especial VIP, 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.

Prefere decidir pelo acabamento depois que comprar o apartamento?

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:

PLUS

GOSTOU? Verifique com seu corretor e escolha uma unidade que já vem com estas linhas 
de acabamentos especiais.

• 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 Bege Natural | cozinha, área de serviço e banheiro

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.

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



TORRES DO 

MÉIER

Um mundo de 
qualidade de vida 

te espera aqui.





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. Oferta válida enquanto durarem os estoques *Consulte condições de financiamento e/ou as condições do subsídio dentro do seu perfil, nos nossos plantões. 
R1-101913-R23 do 6º ofício de imóveis Rio de Janeiro.

Não jogue este impresso em via pública. Material liberado em 05/05/2020.

4004-9000  mrv.com.br31 9900-9000


