




SAFIRA

VILLE

VIVA A INOVAÇÃO, O LAZER 
E O CONFORTO, NO MELHOR 
DO JARDIM NOVA EUROPA.
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O SEU FUTURO CHEGOU. 
E ELE É AINDA MELHOR
DO QUE VOCÊ SONHAVA.

•  2 DORMITÓRIOS COM SUÍTE

•  OPÇÃO DE APÊ COM SACADA E CHURRASQUEIRA

•  LAZER SUPERCOMPLETO, EQUIPADO E DECORADO

•  TORRES COM ELEVADOR

•  ENTREGUE COM PORCELANATO, LAMINADO 

 E BANCADAS EM GRANITO

•  ITENS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

•  ITENS DE SEGURANÇA

•  ENERGIA SOLAR PARCIAL NAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

Sabe quando tudo na vida parece se encaixar só para você? É assim que você vai 

se sentir no Safire Ville todos os dias. Para começar, uma localização nobre muito 

perto de parques, praças e shoppings. Tem também o máximo de conforto no 

seu apê de 2 quartos com suíte, sacada com churrasqueira e todo entregue com 

acabamentos diferenciados. Descendo no elevador, você encontra uma área de 

lazer decorada e equipada. E para completar, um mundo de inovações que você 

só tinha visto antes em filme. Tudo isso, com facilidades especiais de pagamento 

para transformar esse sonho em realidade. 

SAFIRA

VILLE

Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas alterações em função da disponibilidade no 
mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a churrasqueira. Não fazem parte dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no 
Kit Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 



AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
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Parece ficção científica, mas é agora. Quando você chegar em casa, a fechadura inteligente 

pode ser destrancada por um simples comando de voz. Ao entrar, é só acionar o seu smart 

controle universal e climatizar seu ar condicionado, ligar as luzes ou até mesmo controlar a TV 

pelo app. E se a sua cafeteira, micro-ondas ou sanduicheira estiverem conectados ao Smart 

Plug, também é só ligá-los através do comando de voz. E tem mais! Pela câmera 360 graus, você 

pode monitorar seu filho pequeno e até o seu pet. É ou não é um mundo novo na sua vida?
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É A TECNOLOGIA FAZENDO 
O APÊ DO AMANHÃ, HOJE.

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

ELEVADORES EM TODAS TORRES



COWORKING

•  ESPAÇO PARA FERRAMENTARIA E LAVANDERIA COMPARTILHADA

•  VAGA PARA CARRO ELÉTRICO 

•  COWORKING 

•  ARMÁRIOS INTELIGENTES PARA ENTREGA DE ENCOMENDAS

•  PREPARAÇÃO PARA PORTARIA VIRTUAL 

•  DRONE DELIVERY

LAVANDERIA

ALÉM DISSO, O SAFIRE VILLE 
AINDA CONTA COM: 

Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas alterações em função da disponibilidade no mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a 
churrasqueira. Não fazem parte dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no Kit Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 



PISCINAS
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A EXCLUSIVIDADE DE UM LAZER COMPLETO, 
EQUIPADO E DECORADO.

Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas 
alterações em função da disponibilidade no mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a churrasqueira. Não fazem parte 
dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no Kit Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do 
atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 



CONFORTO 
E QUALIDADE 
DE VIDA EM SEU 
ESTADO MAIS PURO.

ESPAÇO GOURMET

SALÃO DE FESTAS
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Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas alterações em função da disponibilidade no mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a 
churrasqueira. Não fazem parte dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no Kit Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 



BICICLETÁRIO

PLAYGROUND
PET PLACES
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Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas alterações em função da disponibilidade no mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a 
churrasqueira. Não fazem parte dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no Kit Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 
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PRAÇA

PRAÇA DE JOGOSGAZEBO
Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas alterações em função da disponibilidade no mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a 
churrasqueira. Não fazem parte dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no Kit Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 



ESPAÇOS PLANEJADOS 
PARA ACOLHER SEUS SONHOS.

QUARTO (SUÍTE)

COZINHA

Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas alterações em função da disponibilidade no mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a 
churrasqueira. Não fazem parte dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no Kit Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 



VARANDA COM CHURRASQUEIRA

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.

Esta ilustração tem caráter exclusivamente promocional por se tratar de bem a ser construido. Os materiais e cores representados podem sofrer pequenas alterações em função da disponibilidade no 
mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, a bancada e a churrasqueira. Não fazem parte dos apartamentos os acabamentos de piso e bancadas que poderão ser adquiridos no Kit 
Acabamento. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais ou andamento da obra. 



PENSADO EM CADA 
DETALHE PARA A 
SUA FELICIDADE.

SAFIRA

VILLE

OPÇÃO DE APÊ COM PISO LAMINADO/ PORCELANATO

QUARTO COM SUÍTE
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Seu lar é seu mundo em tudo. O mundo de amor no quarto 

se completa ainda mais com a praticidade da suíte. E o mundo 

de conforto e aconchego fica ainda mais bonito com o piso laminado.



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 os kits de acabamentos Exclusivitá o que não falta são opções 
para personalizar o seu apê e deixar cada cantinho do jeito que sempre sonhou.

Você tem a chance de fazer um upgrade em um ou quantos acabamentos você 
quiser, com possibilidade de pagamento facilitado até a entrega das chaves*. 

Além disso, você conta com a equipe especializada da MRV, fazendo tudo  
na fase de obras, sem quebra-quebra. Assim, quando você receber  
as chaves, é só entrar... e se preparar para os elogios. 

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

EXCLUSIVITÁ

• 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

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.

Confira todas as possibilidades 
de personalização no simulador 
de acabamentos MRV.



APTOS. TIPO

UNIDADES 
GIARDINO

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.

APARTAMENTO 102 / TORRE 02

• VERIFIQUE SE O EMPREENDIMENTO 
POSSUI PREVISÃO PARA AR CONDICIONADO 
NO MEMORIAL DESCRITIVO

APARTAMENTO 108 / TORRE 02

• VERIFIQUE SE O EMPREENDIMENTO 
POSSUI PREVISÃO PARA AR CONDICIONADO 
NO MEMORIAL DESCRITIVO

APARTAMENTO 201 / TORRE 02

APARTAMENTO 206 / TORRE 02



IMPLANTAÇÃO

NÃO ESPERE 
MAIS PARA 
GARANTIR O 
SEU LUGAR NO 
EMPREENDIMENTO 
DO FUTURO.

SAFIRA

VILLE



•   A 3 MINUTOS DE FARMÁCIAS

•   NA MESMA QUADRA DO HOSPITAL SAMARITANO

•   A 7 MINUTOS DO HIPERMERCADO EXTRA ABOLIÇÃO

•   A 5 MINUTOS DO CENTRO DE CAMPINAS

A MELHOR REGIÃO 
DE CAMPINAS ESTÁ 
ESPERANDO VOCÊ 
DE BRAÇOS ABERTOS.

SAFIRA

VILLE
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O MELHOR DO 
JARDIM NOVA EUROPA 
AO REDOR DO SEU 
NOVO MUNDO.
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Nos últimos 41 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 41 ANOS.

INVESTIMOS MAIS DE R$ 500 MILHÕES EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

MUITO ALÉM DOS NOSSOS MUROS NOS ÚLTIMOS 7 ANOS.

POR UMA VIDA 
COM MENOS GENTE 
FALANDO 
DE NÚMEROS 
E MAIS NÚMEROS 
FALANDO DE GENTE.
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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. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções.R.02/241.260

(31) 9900-9000  I  4004-9000  I  mrv.com.br

Não jogue este impresso em via pública. Material liberado em 11/12/2020.


