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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.

Muito 
prazer, 
eu sou 
a MRV.



ENERGIA SOLAR NAS  
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
Ajuda a reduzir sua conta de condomínio.

BICICLETÁRIO
Um jeito mais saudável para 
você chegar aonde quer.

PREPARAÇÃO PARA  
CÂMERAS DE SEGURANÇA.
Tranquilidade para sua família, dia e noite. 

PREPARAÇÃO PARA WI-FI
Para tocar a sua playlist preferida 
nas horas de lazer.

Mais que um  
novo apê,  
uma nova vida para 
quem você ama.



IMPÉRIO LA
CASTELLE

Um mundo de lazer, modernidade e praticidade 
para mudar sua vida.

PARQUE 
RESIDENCIAL 

MAYARD

2 dorms. | Lazer completo

É a soma disso tudo que vai te encantar  

no Império La Castelle. A localização  

no Parque Residencial Mayard te deixa perto 

de supermercados, a apenas 10 minutos  

do Centro e com muita vontade  

de passear no Parque Geológico do Varvito, 

de vez em quando. E no condomínio,  

é tanta qualidade de vida, que o lazer é 

completo, do jeitinho que a sua família curte. 

Aproveite as vantagens do Minha Casa 

Minha Vida e comece a planejar, 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.



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.

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

Bicicletário

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.

Anime ainda  
mais as baladas, 
com um temperinho 
todo seu.

Salão de festas

Espaço gourmet



Seu projeto de vida,  
com todo o conforto 
que você merece.

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. 101 - Bloco 6

Ref.; Apto. 204 - Bloco 6

UNIDADE EXTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

UNIDADE INTERNA DE
AR-CONDICIONADO SPLIT 
INSTALADA PELO CLIENTE.

Unidade Giardino
Apto. tipo



Implantação 3D



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 Império La Castelle: R-15/1920  registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Itu/SP.
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