


Se você ainda não sabe o que esperar de um MRV Class, é fácil: 

basta pensar no que espera da sua vida, quando o assunto é 

conforto, tecnologia e diversão. Porque um MRV Class é assim: 

um projeto exclusivo para pessoas exigentes, unindo espaços 

que fazem a diferença, como suíte e varanda; apartamentos 

inteligentes e com acabamento diferenciado; além de uma área 

de lazer completíssima, para dar mais leveza aos seus dias. E o 

melhor: tudo isso feito especialmente para elevar sua felicidade 

a um patamar ainda mais alto: o de uma grande conquista. 

Bem-vindo a MRV Class!



A EVOLUÇÃO TE LEVOU AO TOPO.

E COM UMA LINDA PAISAGEM

PARA VOCÊ ADMIRAR LÁ DE CIMA.



No Reserva Areia Vermelha, tudo é encantamento na sua vida. 

A começar da imponente arquitetura projetada em torres com 

varandas de onde se descortina a deslumbrante vista do mar 

de Ponta de Campina ou das águas do Rio Paraíba. A esse 

privilégio se somam o do conforto do apartamento com suíte 

e acabamentos diferenciados, o da leveza nos momentos de 

lazer com a família e o daqueles outros onde você apenas se 

entrega ao prazer de relaxar na sauna. Afinal, você sabe muito 

bem o quanto merece fazer desse mundo de qualidade de vida, 

a sua grande conquista.

2 QUARTOS

OPÇÕES COM SUÍTE E VARANDA

PISO LAMINADO

TORRES COM ELEVADOR

EDIFÍCIO-GARAGEM

LAZER COMPLETO E EQUIPADO



LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

NA REGIÃO DE INTERMARES. 



VARANDA GOURMET

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. 

VIVER EM INTERMARES 

É VIVER INTENSAMENTE.

E MOTIVOS INSPIRADORES

NÃO FALTAM.

O pôr do sol do Jacaré é 

um espetáculo à parte. E 

merece ser apreciado a cada 

entardecer. Da varanda ou ali 

pertinho mesmo, na praia.



LIVING

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. 



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. 

SUÍTE



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. 

QUARTO



TODAS AS MANEIRAS DE 

LEVAR A VIDA, COM MAIS 

LEVEZA E DISPOSIÇÃO.

PISCINA

SAUNA

ESPAÇO GOURMET

SALÃO DE FESTAS

ACADEMIA

QUADRA

PLAYGROUND

PISCINA

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. 



SALÃO DE FESTAS

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. 



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. 

ESPAÇO GOURMET



SAUNA ACADEMIA

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. 



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. 

QUADRA



PLAYGROUND

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. 



MAIS SUSTENTABILIDADE 

E INOVAÇÃO NA SUA VIDA.

BICICLETÁRIO 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. 

PET PLACE



A FUNCIONALIDADE 

QUE COMBINA COM O

SEU ESTILO DE VIVER.

APARTAMENTO 102 - TORRE 01

UNIDADE GIARDINO

APARTAMENTO 106 - TORRE 01



APARTAMENTO 203 - TORRE 01

APARTAMENTO 208 - TORRE 01

APARTAMENTO TIPO PLANTAS ISOMÉTRICAS

APARTAMENTO 208 - TORRE 01

APARTAMENTO 203 - TORRE 01



IMPLANTAÇÃO



IMPLANTAÇÃO 3D

FICHA TÉCNICA

ÁREA TOTAL DO TERRENO

Nº DE TORRES

Nº DE PAVIMENTOS

TOTAL DE UNIDADES

UNIDADES POR ANDAR

ELEVADORES

XXXXXX M²

2

TÉRREO + X PAVIMENTOS

XX

X

X POR TORRE



                       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. 

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

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


