
RESIDENCIAL
PIAZZA TURIM



POR UMA VIDA 
COM MENOS 

GENTE FALANDO 
DE NÚMEROS

E MAIS NÚMEROS 
FALANDO 
DE GENTE.
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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.



ENERGIA SOLAR NAS  
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA.

PREPARAÇÃO 
PARA CÂMERAS.

POMAR.

Escolher o Residencial Piazza Turim 
para viver significa que você valoriza 

um mundo com mais sustentabilidade. 
Por isso, a MRV trouxe para o projeto 

uma série de inovações que mostram esse 
cuidado com o meio ambiente e trazem 
mais conforto, praticidade e economia 

para o seu dia a dia. Veja:
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UM JEITO 
MAIS LEVE E 

SUSTENTÁVEL
DE VIVER FELIZ.



VOCÊ ESTÁ PERTO DE TUDO.
PRINCIPALMENTE DO 

SEU BEM-ESTAR.
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No Residencial Piazza Turim, motivos para te encantar não 
faltam. Para onde você olha, só vê qualidade de vida. 

A localização, por te dar acesso rápido ao Centro e te deixar 
perto do Parque Rua do Porto e do Carrefour Nova Piracicaba. 

O seu apartamento, pela paisagem e pelos churrascos na 
sacada. E o condomínio, por completar esse cenário 

com o conforto do elevador e muitos momentos de lazer 
com a família.  É um mundo novo para você chamar de seu.
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DESCUBRA O LUGAR 
PERFEITO PARA MUDAR  

A SUA VIDA.
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2 QUARTOS

VARANDA COM CHURRASQUEIRA

TORRES COM ELEVADOR

PRÓXIMO AO PARQUE RUA DO PORTO  
E A APENAS 5 MINUTOS DO CENTRO.

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.

ESTE É O MUNDO NOVO 
QUE TE ESPERA AQUI.



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.

VARANDA COM CHURRASQUEIRA



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

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.



SALÃO DE FESTAS

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.



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.

BICICLETÁRIO



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.

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.

POMAR



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.

PET PLACE



O CONFORTO E A 
FUNCIONALIDADE 

QUE SÃO A 
SUA CARA.

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.

UNIDADE GIARDINO   I   ÁREA PRIVATIVA APTOS. TIPO   I   VARANDA

APTOS. TIPO

APARTAMENTOS DE 2 QUARTOS

ATPO. 101 /TORRE 01

ATPO. 103 /TORRE 01

ATPO. 201 /TORRE 01



IMPLANTAÇÃO
RESIDENCIAL

PIAZZA TURIM



IMPLANTAÇAO 3D - LAZER

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.

CHEGOU A HORA 
DE TIRAR OS SEUS  

MELHORES SONHOS 
DO PAPEL.



IMPLANTAÇÃO 3D
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.



(31) 9900-9000   I   4004-9000   I   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 Casa Verde e Amarela e avalie se você preenche os critérios para 
concessão dos benefícios RI Residencial Piazza Turim: R.04/121.677 registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP.

Não jogue este impresso em via pública. Material liberado em 04/02/2021.

PLANTÃO DE VENDAS: Av. Independência, 2.551 - Alemães


