inspirationflorida.com
MODERN LIVING

OPCIONAIS
• Parede de alvenaria cercando toda área com decoração
e personalização de acabamento em bambu e pedras
decorativas.
• Deck de Madeira Ecológica
• Acabamento em pastilhas na Área de Churrasqueira
• Grama sintética e planters no quintal
• Iluminação Paisagística em toda área externa em LED
• Porta de Entrada 8Ft de altura customizada
• Automação
• Parede de madeira revestida na sala
• Design estilizado na fachada com material composto de
madeira e ou cimento
• Louvre Wall System Fáscia no 2º andar
• Piscina Smart com luzes e filtro de ultima geração econômico

MODERNO E COMPLETO
• Portas de vidro de alta resistência impedindo entrada de 60% do calor
externo, ecologicamente correta com bloqueio de raios UV prejudiciais a
saúde.

IMPLANTAÇÃO

• Decoração e paisagismo profissional do quintal
• Todo jardim externo com sistema de irrigação.
• Armários modernos com hardware atualizado personalizado.
• Geladeira de aço inoxidável, lava-louças digital, Fogão aço inox e microondas
• Sistema de Ar Condicionado central de alta performance com reducão de
ruído energy efficient.
• Bancadas em quartzo em todos os banheiros e cozinha
• Opção de ventiladores de teto pré-equipada nos quartos e sala da família
• Porcelanato em todo o 1º andar, escadas e áreas molhadas.
• Iluminação embutida em LED em toda a casa
• Lustres na área de jantar
• Ferragens da porta em níquel acetinado e acessórios de banho
• Porta da garagem eletrônica com 2 controles remotos.
• Portão da garagem em alumínio cinza ou preto
• Ventilador de exaustão EnergyStar no banheiro principal
• Revestimento de metrô quase branco nos banheiros e backsplashes de
cozinha
• Fachada de garagem contemporânea com revestimento ou cimento de
fibrocimento escuro, aprimorada por hardware moderno.
• Termostato Digital inteligente com economia de energia e programacao de
uso
• Piso laminado de madeira no 2º andar
• Cozinha Gourmet e exaustor

1º Piso - 3 quartos

1º Piso - 3 quartos com adicionais

1º Piso - 4 quartos com adicionais

2º Piso

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

820 TOMYN BLVD, Ocoee, FL 34761
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