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
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detalhe foi cuidadosamente planejado para encantar você à primeira vista.

Sempre buscamos as soluções mais inovadoras,
modernas e tecnológicas para facilitar a sua vida. Nas
áreas de convivência, pomar para um dia a dia mais
saudável e lazer completo. Nos apartamentos, novas
ideias para tornar sua vida mais prática. E mais:
a MRV é a primeira do Brasil 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.

Mais economia na sua
conta de condomínio.

Sistema de
Segurança
Tranquilidade para sua
família, dia e noite.

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

Medidor
Individual
de Água
Para você pagar somente
pela água que consome.

Bicicletas
Compartilhadas
Um jeito mais saudável para
você chegar aonde quer.
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Recicle
sua ideia de
modernidade.

Energia Solar
nas Áreas de
Convivência
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Estamos de volta
à cidade para fazer
do seu novo lar,
um mundo melhor
para você.
No Residencial Sollare, tudo foi pensado para
transformar o seu sonho em uma grande conquista:
qualidade de vida. Aqui, você vai ter a chance de morar
na região do Bairro Olaria, perto do Centro, shopping
e comércio em geral, com fácil acesso pela Rua das
Nações Unidas e Rodovia Santos Dumont. E vai ter
também o privilégio de viver num condomínio fechado
com área de lazer e as soluções tecnológicas que você
já viu. Aproveite as vantagens do programa do governo
e garanta já o seu futuro aqui.

Pra todo o tipo de receita, o
melhor tempero é a alegria.

CHURRASQUEIRA E ESPAÇO GOURMET

SALÃO DE FESTAS

SALÃO DE JOGOS

BICICLETÁRIO

Com tanta diversão pra
escolher, toda hora é hora.

QUADRA POLIESPORTIVA

Brincar e se divertir sem parar,
até seu amiguinho gosta.

ESPAÇO KIDS

POMAR

PET PLACE

Os espaços e o conforto
que são a sua cara.
ÁREA DE LAZER
APTO. TIPO

UNIDADE GIARDINO

I M P L A N TAÇ ÃO 3 D
Aponte a câmera para o QRCode.
Divirta-se com o seu sonho
nos mínimos detalhes

Apto. 202 - BL 08

Apto. 103 - BL 04

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. Registro de Incorporação: R.10/64727 do 1º Ofício de Salto.
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