
Novidades
Novidades 12.07.2017!
Entra em linha, na Biblioteca Boa Vista, nesta atualização, Biblioteca 
parceira: Linha Brilhart Color

Disponível em frentes das linhas: 
· Cozinhas;
· Dormitório Portas de Giro;
· Dormitório Portas Deslizantes;
· Home Teathers;
· Closet;
Nas opções:
· Fosco;
· Brilho 1 face;
· Brilho 2 faces.
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A forma de trocar as frentes da Boa Vista, pelas frentes da Brilhart Color, 
pode ser de 2 maneiras:
1° 
Portas: Ao selecionar o módulo, se as edições do mesmo forem proporcionais 
às das frentes brilhart, pode-se ir em agregados do módulo e selecionar as 
portas Brilhart;
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Gavetas: Neste caso o que será trocado no orçamento será somente a frente 
da gaveta, então selecionando o balcão gaveteiro, deverá ser feita a troca de 
frentes de 1 gaveta por vez;

2° 
TODAS AS FRENTES DO PROJETO – Ao finalizar a inserção dos módulos no 
ambiente, ir em INSERÇÃO AUTOMÁTICA, buscar pela linha desejável, 
(exemplo cozinhas) selecionar a função automática FRENTES BRILHART, isso 
fará a troca de todas as frentes em um único processo, ou também no 
formato inverso, pelas frentes da Boa Vista. Todas as frentes estão 
associadas a uma das funções automáticas.
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Também ficam disponíveis painéis e frentes para compra como itens 
avulsos, pois a Biblioteca da Brilhart Color tem sua aba dentro da biblioteca 
da Boa Vista.
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Obs.: Por detalhes tecnicos, as frentes da Brilhart Color, possuem algumas 
limitações, portanto em algumas dimensões da nossa modulação não estará 
disponível o agregado da Brilhart Color.
Importante: Será visível no orçamento itens da Brilhart Color e itens da Boa 
Vista separadamente. Os itens comprados da linha da Boa Vista 
continuaram da mesma forma.
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Como funcionará a Linha Brilhart:
· Envio de pedidos:
Seguirá o mesmo procedimento de envio de pedidos, a Boa Vista receberá os 
arquivos de .promob e Txt, mas no corpo deste e-mail deverá haver uma 
observação identificando os projetos com Brilhart, em seguida a Boa Vista 
fará a separaçãoe encaminhará a parte da brilhart para a mesma entrar em 
contato com a loja.
· Pagamento: 
O que for pintura, a própria fábrica da Brilhart Color entrará em contato para 
o lojista efetuar o pagamento e mandar o comprovante para eles.
· Produção:
A produção iniciará após a compensação do pagamento e aviso via email 
com comprovante, levando de 35 a 40 dias de produção.
· Entrega
Prazo de entrega das peças de pintura da Brilhart Color, serão de acordo com 
o prazo da empresa parceira, de 35 a 40 dias para sair da empresa para a 
transportadora.
· Transporte
A Brilhart Color distribui suas mercadoras em Bento Gonçalves- RS, então 
cada loja precisará acertar diretamente com a Brilhart qual transportadora 
desta cidade vai utilizar.
· Suporte
A Brilhart Color disponibiza um suporte para projetistas e lojistas.
Email para tirar dúvidas: supervisor@brilhartcolor.com.br 
Email para pagamentos e comprovantes: pedidos@brilhartcolor.com.br 
Telefone para contato direto: (55)3798-1385
Ficamos a disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.
Att. Engenharia Boa Vista/ Promob.
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Transporte

A Brilhart Color distribui suas mercadoras em Bento Gonçalves- RS, então 
cada loja precisará acertar diretamente com a Brilhart qual transportadora 
desta cidade vai utilizar.

· Suporte
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Email para tirar dúvidas: supervisor@brilhartcolor.com.br 
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