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O Inspiration Modern Living  é um projeto 
inteligente e moderno. Criado para gerar 
conforto e praticidade aos que vão viver ou 
trabalhar em um mesmo local, localizado em 
uma das áreas mais desejadas da Central Florida. 

O projeto conta com todos atrativos de uma 
área residencial e comercial. A Yellowrock 
Construction inspirou-se na necessidade do 
consumidor que não deseja mais viver em 
um condomínio tradicional sem atrativos 
tecnológicos e com arquitetura antiquada. 
Por isso a idéia sempre foi desenvolver um  
complexo que defende um publico e um tipo 
de lifestyle, onde os consumidores sempre terão 
a sensação de estar em lugar completo.

Na Parte comercial teremos 4 prédios 
compostos de escolas, restaurantes, salas 

comerciais e espaços para todo tipo de 
negócios. Tudo isso cercado de uma bela praça 
pública com entretenimentos diversos, espaço 
yoga e meditação, mini palco para eventos e 
muitas outras atrações.

O projeto foi desenvolvido durante 18 meses 
com a idéia de trazer ao consumidor e morador 
opções de compras, lazer e trabalho em um 
mesmo local. Detalhes não foram poupados, 
requintado, moderno e minimalista o 
Inspiration apoiará empresas locais e os mais 
diversos tipos de business tais como boutiques 
de moda, cafés, salões de beleza, profissionais 
liberais, dentre outros.

Nossa expectativa é que você aprecie viver 
no Inspiration Florida, tanto quanto nós ao 
desenvolvê-lo. 
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AMAZING EXPLORES

OFFICE & RETAIL

OFFICE & RETAIL

STEM SCHOOL

O Inspiration Town Center foi cuidadosamente projetado para trazer exatamente o que 
esta área precisa: espaços comerciais flexíveis e inteligentes. A arquitetura é inspirada 
em comunidades californianas, com prédios modernos, construídos de forma ecológica e 
flexíveis para serem usados como escritório, varejo especializado, consultórios médicos, 
restaurantes, uma escola e muito mais... 

ESPAÇOS COMERCIAIS 
BOUTIQUE
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DUPLEX ESTILO  
CALIFORNIANO
Casas Inteligentes projetadas para atender um público seleto e com bom gosto, 
que busca qualidade de vida e conforto. Serão 90 casas, todas com vista ampla 
e expansiva, quintal privativo, muros de alvenaria e detalhes de alto padrão de 
qualidade no acabamento. Cozinha integrada – automação – luzes LED – portas 
com 2,4m de altura – 4 banheiros – 3 mega suítes. São tantos diferenciais que você 
vai precisar falar com nossos representantes. 

Estas são algumas das características que você receberá neste incrível projeto.

• 3 opções de fachada

• 3 opções de quintal privativo 

• 3 níveis de automação residencial
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Moderno e Sofisticado, o condomínio conta com os seguintes atrativos: 

• Academia hightec com equipamentos de última geração;

• Espaço de entretenimento com cozinha gourmet completa, área de estar, mesa 
de bilhar e espaço externo com lounge bar;

• O Clubhouse oferece um espaço ideal para eventos privados ou um simples 
café com amigos;

• Entradas automatizadas com câmeras de segurança de alta definição;

• Serviços de toalha na piscina e limpeza diária;

• Entrada privativa com guarita digital;

• Câmeras de segurança e pista de caminhada.

ESTILO DE VIDA



LOCALIZAÇÃO

IMPLANTAÇÃO
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820 TOMYN BLVD, Ocoee, FL 34761

www.inspirationflorida.com

DEVELOPMENT


