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YOMAR
CONSULTING
YOMAR CONSULTING FOI ESCOLHIDA
para este projeto especial, de 557 m2, em Coral
Gables, porque eles fazem da inovação uma
prioridade. Eles são capazes de encontrar os
materiais mais belos e raros do mundo, incluindo
materiais recicláveis que surpreende o olhar. Através
dos proprietários, que têm um estilo minimalista;
eles gostam de enterter as pessoas com as elegantes
misturas de interiores, as quais, Yomar Consulting é
conhecido. A sua equipe de arquitetos, instaladores
e construtores, liderado por Yomar Nice, atuam
como uma política abrangente para os clientes que
eles representam, incorporando todos os serviços
necessários para o projeto, incluindo: design,
construção e fabricação.
Yomar Consulting está com uma boa demanda
por causa da sua atenção aos detalhes e suas
tendências “perfeccionistas”. Yomar Nice, nascida
em Cartagena, na Colômbia, e educada em
Londres, era designer de modas. A sua linha de
modas, veio à ser a número três no mercado
Britânico, pela distribuição de moda infantil para
boutiques de alto nível e essa distribuição continuou
a se expandir pela Europa e o Oriente Médio.
Depois de atender à uma exibição em Miami em
2002, Yomar ficou maravilhada com a beleza das
pedras naturais e encontrou sua paixão pelo mercado
internacional que acolheu as importações de
materiais do mundo todo.
Mostrado aqui, é um bar de entretenimento,
fabricado com branco Aghata e iluminárias LED,
instaladas para realçar a beleza das pedras semipreciosas. Cada parte desta casa, demonstra uma
elegância refinada, uma marca registrada da Yomar
Consulting. O proprietário deste projeto, Chris
Kavanaugh, disse que ele escolheu Yomar
Consulting Group, porque eles estavam procurando
uma expressão variada.“ Estamos muito felizes
com nossa nova casa e não podemos esperar para
entreter alguns convidados nesta nova criação.”
- Infomercial

YOMAR CONSULTING:
2205 North Dixie Hwy
Wilton Manors, FL 33305
Tel (954) 630-3498
Fax (954) 630-3499
www.yomarconsulting.com
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