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.
Imagina um condomínio que gera a própria energia e, com isso, faz seus
moradores economizarem na conta? E onde dá para conectar seus aparelhos
USB diretamente nas tomadas ao chegar em casa? E ver seu filho saborear uma
fruta fresquinha e sem agrotóxicos, direto do pé?

Medição individualizada
de água

Bicicletário

Preparação
para WI-FI

Sistema de
segurança 24h

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.

É MAIS QUE MUDAR DE ENDEREÇO.
É MUDAR DE VIDA NO
MELHOR DOS ENDEREÇOS.
O Villa Garden, o complexo residencial que vem encantando Campinas desde o lançamento,
abre uma nova oportunidade para você: Nature Garden. Mais um residencial no cenário de
um maravilhoso parque linear que, com suas árvores, jardins, ciclovias, pistas de caminhada,
equipamentos de ginástica, playground e até um museu a céu aberto, está mudando a paisagem

VILA INDUSTRIAL | 2 dorms. | Lazer completo

da Vila Industrial. Garanta seu lugar nesse condomínio onde tudo é modernidade, lazer e
inspiração para a sua qualidade de vida. E onde tudo é facilidade para caber no seu bolso.

PISCINAS
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.

ABRA OS BRAÇOS E O SORRISO
PARA OS MAIS BELOS DIAS DE SOL.

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.

PARA TODOS OS TIPO DE BALADAS,
TODOS OS SABORES DA ALEGRIA.

SALÃO DE FESTAS
POMAR
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.

PARA QUEM TEM MUITA ENERGIA,
DIVERSÃO NUNCA TEM HORA.

BICICLETÁRIO
QUADRA POLIESPORTIVA

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.

PARA SE DIVERTIR SEM PARAR,
MESMO QUANDO O TEMPO FECHAR.

ESPAÇO KIDS

SUBSÍDIOS DE ATÉ

R$ 27.400,
Consulte condições de financiamento do programa
Minha Casa Minha Vida dentro do seu perfil.

APTO. TIPO

APTO. TIPO

Apto 104 - Torre 02

Apto 201 - Torre 2
UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT
INSTALADA PELO CLIENTE.

EM CADA AMBIENTE,
O SEU CANTINHO DE VIVER FELIZ.

UNIDADE EXTERNA 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.

IMPLANTAÇÃO

LINHA TOP

EXCLUSIVITÁ

Quer comprar seu apartamento já com um acabamento diferenciado?

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*.

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.

Conheça as opções que temos para deixar o seu lar ainda mais seu:

PLUS

Quando você se muda para o seu MRV,
o mundo muda com você. E é aí que entram
os melhores acabamentos.

Imagens ilustrativas

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 na fase de obras, sem quebra-quebra. Assim, quando
você receber as chaves, é só entrar... e se preparar para os elogios.

• Azulejo até o teto | cozinha, área de serviço e banheiro

• Bancadas em granitos nobres

• Bancada de granito preto São Gabriel | cozinha, área de serviço e banheiro

• Porcelanatos polidos e naturais

• Revestimento decorativo branco na parede da janela | banheiro

• Tanques e cubas em aço inox

• Piso porcelanato Bege Natural | cozinha, área de serviço e banheiro

• Cuba de sobrepor com torneira 90º

• Piso porcelanato Bege Polido | sala

• Revestimentos decorativos

• Piso laminado | quartos

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

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, 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 Nature Garden R.03. 235.494 registrado no
Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Campinas.

