RNI entrega Residencial Solares com lotes de alto padrão e
estrutura de clube
Loteamento fechado em Presidente Prudente possui amplo complexo esportivo, espaços de
festa e relaxamento
Presidente Prudente recebe um novo endereço de alto padrão com infraestrutura de clube. A
incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, entrega nesta quinta-feira, 25 de outubro, o Residencial
Solares, loteamento fechado com terrenos entre 420 m² e 640 m² e uma completa área de lazer,
distribuída em mais de 28,5 mil m².
“O empreendimento está em uma região de crescente desenvolvimento, na Avenida Andelson
Ribeiro, com fácil acesso à rodovia Arthur Boigues Filho. Além disso, possui estrutura de áreas
comuns que proporcionam mais qualidade de vida, com exclusividade de clube privativo aos
moradores ”, diz Alexandre Mangabeira, copresidente da RNI.
O Residencial Solares oferece portaria blindada e circuito interno de TV para maior segurança, além
de ter infraestrutura já construída para a expansão da rede de monitoramento. As áreas comuns são
entregues equipadas e decoradas e disponibilizam aos moradores um mix de itens de lazer em
ambientes internos e externos, com campo gramado, bicicletário, churrasqueira, espaço fitness,
espaço zen, piscinas adulto e infantil, pista de cooper, playground, quadra de tênis, quadra
poliesportiva, fitness externo, salão de festas e solarium.
O residencial é o segundo investimento da RNI na região. O condomínio Bosques dos Tamburis,
com casas de três dormitórios e duas vagas de garagem, já foi totalmente comercializado. “Depois
de entregar opções de imóveis com 103 m² de área privativa no Bosques dos Tamburis, nós
oferecemos agora, no Residencial Solares, a oportunidade para quem sonha construir a casa do seu
jeito. A diversidade de produtos e o foco no interior são duas das principais marcas da RNI”, diz
Carlos Bianconi, copresidente da incorporadora.

Ficha Técnica do Residencial Solares
Área do terreno: 494.441,15 m²
Área do Sistema de Lazer: 28.583,77m²
Área Privativa dos Lotes: 121.847,16 m²
Lotes Residenciais: 235 lotes
Área média dos Lotes: 420m² a 640m²
Áreas de Lazer: campo gramado, bicicletário, churrasqueira, espaço fitness, espaço zen, piscina

adulto e infantil, pista de cooper, playground, quadra de tênis, quadra poliesportiva, fitness externo,
salão de festas e solarium.
SOBRE A RNI
Fundada em São José do Rio Preto há 27 anos, a construtora e incorporadora tem 174 empreendimentos
lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007,
lançou mais de 64 mil unidades, somando 6,3 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens,
um dos maiores grupos empresariais do país, com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo –
Banco, Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos. Com atuação nacional,
o grupo tem tradição de mais de 69 anos. www.rni.com.br.
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