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EDITORIAL

Estar sempre por dentro dos lançamentos e tendências do 
mercado moveleiro para assim levar até seus clientes projetos 
exclusivos e personalizados com excelente acabamento, esta  é 
a Boa Vista Planejados.

Levando isto em conta, nesta edição temos uma grande no-
vidade, as Frentes Americanas, lançamento Exclusivo da Boa 
Vista e produzidas inteiramente na fábrica, trazendo um esti-
lo mais urbano temos também as estruturas M. Start, que são 
grande tendência  de design de interiores atualmente.

Na nossa matéria de capa os painéis de recorte são os grandes 
protagonistas, pois permitem diversas possibilidades de cria-
ção, sem limites para a criatividade.

Ainda nesta edição você pode conferir, a reinauguração do 
Showroom da Kasulo Ambientes que ficou linda! O modelo 
diferenciado de atendimento da Viva Hauz, além de projetos 
lindíssimos assinados por competentes arquitetos parceiros, e 
muito mais.

E, não deixe de conferir a nova campanha da Boa Vista “Você 
merece férias”, onde o cliente sorteado poderá escolher entre 
uma viagem para curtir o sossego de Campos do Jordão/SP ou 
o agito de Porto Seguro/BA.

Boa Leitura!
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LANÇAMENTOS

Estruturas Start
A grande tendência de design de interiores atual é o estilo urbano, 
que compõe uma decoração funcional, e usa de forma inteligente 

os objetos, cores e traços cotidianos da vida.

Muito parecido com o estilo industrial, o urbano 
valoriza componentes estruturais aparentes, 
como: tijolos, vigas e ferro. São os elementos 
que dão toda a atmosfera rústica e sofisticada.
A linha start da Boa Vista foi desenvolvida em 
aço carbono com revestimento pintado em pre-
to e permite criar ambientes modernos e arro-
jados para uma vida leve.

Com modelos de diferentes alturas dentro da li-
nha start, é possível transformar qualquer am-
biente em um espaço funcional e prático para o 
dia a dia, além de transformar a atmosfera em 
um espaço urbano e calmo.
Esse modelo de estrutura se comporta muito 
bem com os mais variados modelos de fren-
tes que a Boa Vista oferece, desde portas retas 
com puxador à modelos de frente americanas 
ou puxadores usinados em frentes lacca.
Se você gostou desta estrutura, vale lembrar 
que a Boa Vista também possui pés metálicos 
para escritórios e estruturas para closet.

Projeto 
Kasulo Ambientes
São Miguel D’Oeste/SC
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LANÇAMENTOS

Frentes Americanas
O estilo americano de móveis é bastante referenciado no projeto de 

interiores. Nos anos 70, com a diminuição do tamanho das residências 
nos Estados Unidos, as cozinhas especificamente, foram integradas 

ao ambiente da sala de estar e jantar, caracterizando esse estilo e 
disseminando-o pelo mundo.

O mobiliário americano também tem poder e 
influência pelas suas linhas clássicas, o entalhe 
na madeira é bastante utilizado e da mesma 
forma é referência para diferenciar esse estilo 
no projeto de interiores.

Conversamos com a  designer Joice Z. Berton-
cello  sobre este lançamento da Boa Vista. 
O Design desta linha se caracteriza pelas fren-
tes do móvel em forma de moldura, onde o cen-
tro das portas ou gavetas possui rebaixo. 
Esse modelo de frentes possibilita atender pro-
jetos num estilo tradicional, porém incorporado 
ao estilo moderno.
As frentes Americanas possuem espessura de 
21mm e podem ser utilizadas em projetos de 
cozinha, dormitório, escritório, banheiro, etc. 
conferindo muita personalidade e elegância ao 
projeto. 

As frentes Americanas são um lançamento exclusivo da Boa 
Vista Planejados. Produzidas inteiramente na fábrica, estas 
frentes possuem ótimo custo benefício e alta resistência pois 
são produzidas com chapas de revestimento melamínico BP 
como o restante da modulação. 
As cores de lançamento são: Arenas, Branco, Millenial, Azulão 
e Frassino.

Com esta base de referências, a Boa Vista Pla-
nejados apresenta na sua linha de produtos as 
Frentes Americanas, uma releitura das tradi-
cionais cozinhas americanas com o objetivo de 
proporcionar a todos os clientes ainda mais ex-
clusividade e diversidade nos projetos de mo-
biliário.

Joice Zwirtes Bertoncello- Designer

Inspiração Pinterest
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Painéis   com recorte
Inovação e exclusividade

Um elemento já usado na decoração e diga-
-se, muito utilizado, nos últimos anos, por suas 
qualidades, foi reinventado. O Painel por sua 
versatilidade esteve presente nos mais varia-
dos projetos residenciais, comerciais e corpo-
rativos. Está forte tendência vai seguir. Os pai-
néis, porém estão de “cara nova”. Chegam com 
inovação trazendo um conceito de movimento 
a qualquer espaço. São os Painéis com Recor-
te, um diferencial para qualquer ambiente, que 
será valorizado ainda mais pela exclusividade.

Projeto Dekori Planejados- Santos /SP

Projeto Boa Vista Home Design Sarandi/RS Projeto Boa Vista Home Design Sarandi/RS

DECORAÇÃO
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Personalização
Sem limite para a criatividade, os painéis com 
recorte permitem diversas possibilidades de 
criação. Esta personalização é consequência 
do software exclusivo da Boa Vista, totalmen-
te diferente dos demais existentes no mercado. 
Uma ferramenta operacional que permite tan-
to para os clientes como para quem elabora os 
projetos uma variedade em desenhos e recor-
tes. São detalhes simples ou arrojados, vazados 
ou com desenhos geométricos, que podem, 
com certeza, passar a identidade de quem pe-
diu simplicidade ou ousadia, mas que objetiva 
no final a sua assinatura, seja na sua casa ou no 
seu local de trabalho.

Painéis com recorte editáveis
Os painéis com recorte da Boa Vista são editá-
veis (modificados) em medidas e desenhos. O 
que quer dizer isso? São adaptáveis a qualquer 
estilo, as mais variadas ideias e para os mais 
diferenciados fins. As espessuras disponíveis 
são de 15, 18 e 25 mm. Os painéis podem ser 
personalizados conforme características do 
ambiente, com recorte vazado, com curvas ou 
chanfros, conforme a necessidade do projeto.

Projeto Dekori Planejados- Santos /SP

Projeto Dekori Planejados- Santos /SP Projeto Boa Vista Home Design Sarandi/RS

Projeto Dekori Planejados- Santos/SP

DECORAÇÃO
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DECORAÇÃO

Quando eu conheci o produto criado pela Boa 
Vista, fiquei completamente encantada. Foi na 
ocasião da inauguração da loja Boa Vista Home 
Design. Imediatamente pensei: “É com eles que 
precisamos produzir os novos cenários dos pro-
gramas da UPFTV”. A qualidade, as cores, o bom 
gosto... Tudo isso me chamou muita atenção. Ao 
apresentar as necessidades de móveis criados 
especialmente para a televisão, encontramos 
uma empresa receptiva ao novo, sem medo de 

Taís Rissotto, 
supervisora UPFTV

Originalidade
Quem não quer originalidade e individualidade 
com um toque artístico, refinado e elegante? 
A imaginação é o limite. A palavra de ordem é 
criar. A ousadia pode estar nos recortes perso-
nalizados. A essência é ser única (o) e o planeja-
mento permite almejar inúmeras soluções, po-
dendo trazer resultados surpreendentes, nunca 
vistos antes.
Quem não quer surpreender seus familiares e 
amigos com a beleza singular de um painel com 
recorte?
Quem não sonha em ser o (a) único (a) a ter um 
detalhe de modernidade em sua casa ou escri-
tório? 

Quem não quer uma novidade que valorize a 
sua sala de estar ou jantar?
Qual a criança não vai se encantar com ondas 
do mar ou pico das montanhas em seu belo 
quarto?
A identidade visual de uma marca é fundamen-
tal para o sucesso. Já imaginou a sua loja com 
um Painel Com Recorte feito exclusivamente 
para você?
Quem não quer em seu consultório médico, o 
requinte do nome marcado num arrojado dese-
nho?
A Boa Vista executa o seu projeto de painéis de 
recorte de forma inovadora e exclusiva!
Venha conhecer nossos diferenciais.

desafios. Em televisão, os cenários não podem 
aparecer muito, precisam ser percebidos com 
sutileza. Estamos na medida certa! O resultado 
pode ser visto na tela da UPFTV e em nossas 
redes sociais. Toda a grandiosidade que encon-
tramos ao visitar a loja Boa Vista Home Design, 
(que tem um tamanho sem igual na região), en-
contramos também no atendimento dos pro-
fissionais. Uma experiência que ficará marcada 
pra sempre em nossa história!

Projeto Felicittá Ambientes- Chapecó/SC
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ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA Atendimento exclusivo 

e personalizado
A Viva Hauz de Joinville/SC apresenta um modelo diferente de negócio 

para seus clientes. Estão à frente da Viva Hauz: Luciane Pontello (gerente 
financeiro), Fernanda Espindola (decoradora, administradora de empresas e 

consultora imobiliária), Marcela Krause (designer de interiores)
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Fernanda fala como surgiu a ideia do negócio 
“Como ainda não tínhamos loja e já estávamos 
atendendo muitos clientes, surgiu a ideia de 
firmarmos parceria com uma construtora na 
cidade para que pudéssemos montar um apar-
tamento modelo e desta forma, poder mostrar 
aos nossos clientes, na íntegra tanto os móveis 
Boa Vista quanto a sua praticidade e funciona-
lidade no dia-a-dia, com um apartamento de 
verdade, com tudo funcionando.
Graças a Deus, deu muito certo. Por conta deste 
apartamento modelo, no mesmo prédio conse-
guimos mobiliar mais de 15 apartamentos, bem 
como outros clientes que vieram por indicação.
Com isso, criamos uma forma de atendimento 
diferenciado: ao invés de o cliente vir a nós, nós 
vamos até o cliente no horário que ele deseja, 
sem que o mesmo precise deixar seu local de 
trabalho ou casa.”

E não para por aí, Fernanda comenta que em 
breve a Viva Hauz inaugura sua loja no endere-
ço: Rua Presidente Campo Sales, 1030 - Glória- 
Joinville-SC

Você pode assistir também o vídeo do 
apartamento decorado nas redes sociais da 
Viva Hauz.

Instagram | facebook
@vivahauzplanejadosjlle

Fotos: Rafael F Campos 
(ID3 Design | www.id3design.com.br)

CEO´s
Luciane Pontello (gerente financeiro)
Fernanda Espindola (decoradora, administradora 
de empresas e consultora imobiliária)
Marcela Krause (designer de interiores)
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ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA

Projeto Viva Hauz
Joinville/SC
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Loja Carmo Mendes 
Planejados -Apucarana/PR

Fundado em 2014 em Apucarana – O escritório Romulo Garcia 
arquitetura oferece serviços de arquitetura, engenharia e interiores 

de forma personalizada, valorizando o respeito humano, o 
comprometimento e a competência.”

E eles nos falam um pouco sobre este lindo projeto desenvolvido em 
parceria com a loja Carmo Mendes Planejados de Apucarana/PR

ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA
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ESCRITÓRIO
Romulo Garcia arquitetura
Rua Rene Camargo 
de Azambuja, 91-B
Apucarana/ PR

Romulo Garcia – Arquiteto e Urbanista e Tayla Fisco Garcia – Engenheira Civil

Qual a importância do móvel planejado em um 
projeto de interiores?
O projeto de mobiliário planejado é importan-
te pois alia o design à praticidade do ambien-
te, além de agregar valor ao imóvel. Em algu-
mas situações permite-nos criar soluções que 
não conseguiríamos com móveis prontos ou 
até mesmo alvenaria, especialmente no caso 
de ambientes integrados. Além disso, o cliente 
pode personalizar a interna conforme seu estilo 
de vida, e nós enquanto profissionais podemos 
compatibilizar todos os projetos que envolvem 
uma construção ou uma reforma, de maneira 
mais efetiva, eliminando erros e problemas fu-
turos. 

Em sua experiência, o que uma empresa deve 
oferecer como solução e diferencial para 
transmitir com excelência a visão do projeto?
Sem dúvida, oferecer ao cliente soluções que 
o ajudem no seu dia-a-dia. A casa tem que ser 
além de bonita, funcional e prática, para isso 
nós acreditamos que a empresa que permita 
que seus móveis planejados sejam editáveis e 
personalizados, tem muito a ganhar no merca-
do hoje. 

Qual o seu conceito para o futuro do móvel 
planejado?
Em termos de design, nós apostamos em ten-
dências minimalistas, formas retas, geométri-

cas, referências industriais e paletas de cores 
neutras, contrapondo com a madeira. Nós acre-
ditamos que esta é uma tendência que vem para 
ficar, porque reflete não só uma aparência mais 
clean na decoração, mas também um estilo de 
vida mais consciente em termos de consumo, 
seguindo uma onda global em subtrair tudo 
aquilo que é desnecessário. 

Como é trabalhar em um projeto com a Boa 
Vista Planejados?
Vem sendo muito bom. O acabamento é real-
mente diferenciado, e isso se traduz na entrega 
do imóvel, pois deslumbra a quem vê. O cuidado 
com as peças e a montagem, fizeram toda a di-
ferença para a finalização dos ambientes. Além 
de estarem sempre disponíveis a nos atender, 
o que permite uma experiência mais completa 
para nossos clientes.

Quais suas inspirações?
Nós nos inspiramos em referências internacio-
nais e nacionais, que promovam o design mini-
malista, com utilização de madeira, vidro, aço, 
muita luz natural e espaços abertos.

O estilo do morador influi no projeto?
Sim, completamente. Nós sempre nos guiamos 
pelo estilo de vida do morador na concepção dos 
projetos, e trabalhamos de forma colaborativa 
com os clientes em todas as fases da obra. Afi-
nal de contas, a casa tem que refletir as prefe-
rências e escolhas de quem vai viver nela. 

Para este projeto, quais referências seguiu?
Esta obra, uma residência RV  de 215m², onde 
foram executados projeto arquitetônico e inte-
riores, foi idealizada para um jovem casal, que 
gosta de receber amigos e familiares, e deman-
dava espaços que permitissem a utilização e a 
convivência. Por isso, integramos as áreas so-
ciais, interna e externa, criando um ambiente 
único, delimitado apenas pelo mobiliário. Além 
de criar uma sensação de amplitude no imóvel, 
somados ao pé direito alto, a integração permite 
que os proprietários aproveitem melhor os am-
bientes.

“Acreditamos que da 
união entre a visão do 
cliente e do arquiteto 
surgem projetos únicos. 
A colaboração é, sem 
dúvida combustível da 
inovação.”

ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA



22 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 23

ESPAÇO 
ARQUITETO
PROJETISTA Loja Boa Vista Home 

Design – Sarandi/RS
A arquiteta Chauana Martinelli diz que busca inspirações para seus 
projetos nas viagens que faz, e para ela o  móvel planejado é muito 
interessante, pois permite a personalização do ambiente de acordo 

com sua necessidade, perfil e espaço disponível, valorizando e 
otimizando os espaços. 

Parceiros
Criare Enxovais: 
tapetes e cortinas
Ale Zanonatto: 
Decoração
Casa De marco: 
Revestimentos, 
Iluminação, lustres 
e pendentes
Piu Bella: Pedra

Para este projeto, que é um apartamento de-
corado Chauana fala que foi um desafio, pois 
a ideia era agradar diferentes opiniões. “Pro-
curei utilizar uma paleta de cores discretas e 
ao mesmo tempo harmoniosas. Optei por um 
mobiliário mais clássico, contracenando com 
complementos que traduzem um estilo mais 
moderno.”
Para garantir um acabamento impecável, se-
gundo a arquiteta a empresa deve contar com 
profissionais capacitados para o atendimento, 
materiais diferenciados que possuam qualidade 
e garantia. “A organização no momento da exe-
cução do projeto é um ponto que eu considero 
muito importante, assim como o seu prazo de 
entrega e o seu pós-venda.”

Chauana Martinelli
Arquiteta e Urbanista
Sarandi/ RS

“Eu acredito que cada vez mais as pessoas 
procuram por móveis diferenciados, que trans-
mitam a sua personalidade, seja através do 
design ou através das cores, desta forma, é in-
teressante o desenvolvimento de produtos ex-
clusivos, com design diferenciados e ao mesmo 
tempo funcional, evitando a similaridade.”
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ESPAÇO
MONTADOR

Montagem de planejados Resultado final 
com qualidade

Por estar no ramo a tanto tempo José fala com 
propriedade sobre o assunto e o que o levou a 
ser um montador Exclusivo Boa Vista:
“Eu escolhi montar somente Boa Vista por ter 
visto como ela era, e que está se tornando, 
cada vez melhor”

Mesmo que ainda não tenha ido até a fábrica 
para conhecer realmente como é feito cada mó-
vel. Uma das grandes oportunidades de cresci-
mento profissional foi participar da montagem 
do estande da Boa Vista na feira em São Paulo, 
onde pude conhecer algumas pessoas que tra-
balham na fábrica e pude compartilhar de co-
nhecimentos com eles.
Hoje me defino como um montador de móveis 
planejados, que trabalha duro para realizar so-
nhos e conquistar clientes para os lojistas atra-
vés do meu trabalho, nunca esquecendo a for-
ma que eu aprendi a montagem, a verdadeira 
montagem, limpa, organizada, rápida e eficaz 
sempre.

Ao ser questionado sobre o que o faz gostar 
tanto da profissão ele conta:
“Vendo que na verdade eu não estava apenas 
montando móveis planejados, mas sim mon-
tando sonhos dos clientes.”

Cuidadoso e detalhista, na hora da montagem, 
costuma separar as peças em uma ordem que 

Sobre o trabalho para a Boa Vista ele não poupa 
elogios:
“Todo projeto tem que ser iniciado da forma 
correta pois somos como uma corrente, ven-
dedor, projetista, e montador, onde todos se-
jam comprometidos em fazer o melhor para 
nosso cliente. Hoje além de montagens faço 
conferencias de projetos para lojistas da re-
gião, pois a fábrica me proporcionou a me 
qualificar cada vez mais, através de cursos 
e treinamentos como promob que fiz junto a 
fábrica, sabemos que trabalhamos com so-
nhos das pessoas e isso exige cada vez mais 
excelência de nós; Gosto do que faço, e tra-
balhando com os móveis da Boa Vista, vi que 
posso continuar tendo prazer em seguir nesse 
ramo porque a Boa Vista consegue fazer com 
que a qualidade e o resultado final do nosso 
trabalho seja cada vez mais gratificante para 
todos.”

Para ele os móveis planejados são, e serão 
cada vez mais uma necessidade, pois os apar-
tamentos estão exigindo que os moveis sejam 
cada vez mais editáveis e exclusivos, além dos s 
clientes estarem muitos exigentes com a quali-
dade, e com o que vejo sobre os móveis plane-
jados, a Boa Vista sai na frente pois já entrega 
hoje toda essa qualidade e exclusividade que o 

saiba onde estão cada uma delas, para que no 
decorrer da montagem ele possa desenvolver 
um ritmo de montagem onde encontre-as com 
facilidade para montar rápido, sem bagunça 
deixando o ambiente de trabalho limpo e orga-
nizado sempre.
Para ele montar Boa Vista é muito prazeroso, 
pois a facilidade na montagem, a qualidade do 
produto e a forma que as peças vêm etiqueta-
das, possibilita assim uma montagem rápida e 
eficaz.

cliente quer ao realizar seu projeto.
“Os móveis da Boa Vista tem uma qualidade 
inigualável no acabamento, de fácil monta-
gem, e com o diferencial das peças de elabo-
ração facilita muito nosso trabalho.”

Comecei a trabalhar com móveis planejados aos 17 anos e hoje estou 
com 31 anos, nesse tempo trabalhei como ajudante, entregador, 

conferente de projetos, e montador. Como meu pai teve uma loja de 
planejados por muito tempo tive a oportunidade de conhecer várias 

formas do que realmente é o móvel planejado. Márcio é montador há 20 anos, destes sete anos são montando 
Boa Vista, começou na linha de móveis prontos, mas ao conhecer o 

planejado que ele se interessou mesmo pelo desafio!

José Francisco da Silva Pereira
Montador Exclusivo Boa Vista 
(Artflex, Difrare, Projetar, e outras)
Jundiaí-SP

Márcio Aparecido Coelho Barbosa
Curitiba-PR
Atende Lojistas da Região de Curitiba
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REINAUGURAÇÃO

Reinauguração Showroom 
Kasulo Ambientes

Em Abril de 2019, na cidade de São Miguel do 
Oeste/SC, a Kasulo Ambientes reinaugurou 
seu showroom e apresentou a seus clientes 
seu carro chefe, os móveis planejados, além 
de mobília solta e decoração
Após 3 anos desde a data de inauguração, A 
Kasulo se reinventa e vira a “Kasulo Ambien-
tes”, com a proposta de ser uma loja diferen-
ciada na cidade e região, onde o cliente pode 

encontrar tudo em um só espaço, desde o pro-
jeto arquitetônico, móveis sob medida, mo-
bília solta até a decoração em seus mínimos 
detalhes, como almofadas, quadros, enfeites, 
mantas até revestimentos decorativos 3d.
O novo showroom da Kasulo Ambientes em 
parceria com a Boa Vista Planejados, traz 
um ar moderno, único e encantador aos seus 
clientes.
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Keleen Muller, arquiteta e sócia proprietária 
nos conta um pouquinho do início da Kasulo:
“A Kasulo iniciou há 3 anos em uma sala peque-
na, um ano depois já foi para uma sala melhor 
para poder mostrar aos seus clientes as am-
bientações possíveis, e este novo showroom 
veio para agregar a Kasulo, principalmente por 
trazer tantas vantagens, facilitando nossos 
projetos e contentando nossos clientes, tra-
zendo o que há de mais moderno em móveis 
sob medida, os clientes poderão contar com  
projetos 100% editáveis, sendo assim, terão 
um produto exclusivo e personalizado além 
disso oferece laca brilho e fosca, painéis de re-
cortes especiais, frentes Americanas e Europa 
e muitos outros diferenciais no mercado.”

Equipe da Kasulo Ambientes: Larissa Dalpasquale Zalamena - Estudante de arquitetura, Andréia Camini - Arquiteta e Urbanista, Marcelo Muller - Engenheiro Civil e 
Sócio proprietário, Morgana Zanotti- Arquiteta e Urbanista e Sócia proprietária e Keleen Muller - Arquiteta e Urbanista e Sócia proprietária

Kasulo Ambientes | Rua Santos Dumont,770- centro | Edifício Anthurium- São Miguel do Oeste/ SC | Fone (49) 3622- 2625

REINAUGURAÇÃO
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FÁBRICA

Interzum e Ligna 2019
Sempre buscando o aprimoramento e estar por dentro das tendências 
do mercado, no mês de maio de 2019, a Boa Vista Planejados esteve 
presente nas duas maiores e mais importantes feiras do mundo de 

fornecedores para o setor Moveleiro

Entre 21 e 24 de maio, aconteceu na cidade de 
Colônia na Alemanha a Interzum, feira de forne-
cedores  e acessórios para a indústria movelei-
ra, estofaria e revestimentos. Com o lema, “The 
future starts here (O futuro começa aqui)” A In-
terzum oferece uma visão abrangente de novas 
tecnologias e projetos, trazendo um escopo de 
produtos extremamente amplo para móveis e 
interiores.
Ainda no mês de maio, dos dias 27 a 31, Hanno-
ver na Alemanha, passou a ser o foco de aten-
ção para o mundo da madeira e a indústria ma-
deireira com a feira Ligna.
Na Ligna se expõe toda a cadeira de produção 
madeireira: desde a devastação e o processa-
mento da madeira até a produção industrial de 
produtos da madeira e tecnologias inovadoras 
de tratamento da madeira.
A Ligna é referência mundial em lançamentos 
de novas tecnologias de máquinas e equipa-
mentos para a indústria da madeira e móveis, 
atraindo milhares de visitantes do mundo todo.

Marcelo Liell, Henrique Dapper e  Evandro Liell, estiveram representando a Boa Vista.
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FÁBRICA

No mês de maio deste ano, com um sentimento 
misto de emoção e muito orgulho, a Boa Vista 
Planejados lançou o seu novo vídeo institucio-
nal, com o objetivo de levar até seus amigos, 
clientes, representantes e lojistas um pouco da 
sua história, e mostrar todo o zelo, dedicação, 
profissionalismo e tecnologia envolvidos a cada 

novo projeto!
Do projeto inicial a ao acabamento final: tudo é 
pensado e produzido com extrema competên-
cia, para que o cliente realize o seu sonho do 
móvel planejado. 
São 24 anos trabalhando com seriedade, res-
peito, ética e muito carinho por cada detalhe!

Assista o Vídeo Institucional da boa Vista em WWW.BOAVISTAPLANEJADOS.COM
e no facebook.com/BoaVistaOficial

Novo Vídeo Institucional 
Boa Vista Planejados(11) 94351-8300

sem acréscimo24x
Av nove de julho, 2101 - loja 1 - centro  | boavistajundiai.com   |

Prazo de entrega 



PROMOÇÃO

“Você merece 
Férias"

Confira a promoção de final de ano que a Boa Vista 
preparou para seus clientes:

“Você merece férias”

Quer concorrer a uma viagem para Campos do Jordão/
SP ou Porto Seguro/BA com direito a acompanhante 

incluindo passagem, transfer e hospedagem?
Para Isso, basta comprar móveis Planejados Boa Vista 

em qualquer loja revendedora Boa Vista, e pronto! Você 
já está concorrendo!

O ganhador poderá escolher entre dois destinos 
inesquecíveis, a charmosa e tranquila cidade de Campos 

do Jordão/SP ou a agitada e calorosa cidade de Porto 
Seguro/BA.

A Promoção é válida de 01/12/18  até  30/11/2019.
O Sorteio ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2019.

Confira o regulamento no site 
www.boavistaplanejados.com

Boa sorte!

PROMOÇÃO
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O reconhecimento por um trabalho desenvolvi-
do ao longo de um ano, é de extrema satisfa-
ção para quem o recebe e também para quem 
o dá. A Boa Vista Planejados, tem o prazer de 
trabalhar com profissionais qualificados e que 
buscam sempre o melhor para seu cliente final.
No ano de 2018 foi lançada a promoção “Loja 
Destaque Boa Vista”, que teve o intuito de reco-
nhecer e premiar as lojas que se destacaram a 
cada semestre e anualmente. As lojas destaque 
do segundo semestre de 2018 foram escolhi-
das através de alguns critérios, como, cresci-
mento no primeiro semestre deste ano em re-
lação ao mesmo período do ano anterior, baixo 
nível de assistências, entre outros.
Os prêmios recebidos pelas lojas destaque do 
segundo semestre de 2018 foram:
Primeiro lugar: uma cafeteira multifuncional 
com kit de xícaras personalizadas. Segundo lu-
gar: Um computador completo. Terceiro lugar: 
Uma licença de Promob com anuidade.

As 3 lojas ganhadoras da Promoção foram:

1º - Grupo Ritmo Móveis
5 lojas nas cidades de São Paulo
Cajamar/Jundiaí/Campinas.

2º - Boa Vista São Luís
São Luís/MA.

3º - Nova Casa Ambientes Planejados
Lajeado/RS.

A loja destaque anual 
de 2018 foi Ritmo Moveis.
Premiação: 01 viagem para a Feira Salone del 
Mobile Milano 2020.

Parabéns as três primeiras lojas Destaque da 
Boa Vista! Vocês são merecedoras deste prê-
mio! Que possamos crescer a cada dia juntos. 
Sucesso sempre!

“É muito importante pro Grupo Ritmo Móveis o 
reconhecimento de um trabalho feito com mui-
ta dedicação e carinho!
Onde nosso objetivo principal é a satisfação 
do cliente para um crescimento sólido de nos-
sa empresa e dos nossos parceiros envolvidos 
nessa operação, sendo o parceiro principal a fá-
brica de móveis Boa |Vista o qual tem se mos-
trado um grande e sólido parceiro para todas as 
horas!”
O Grupo Ritmo Moveis/ Boa Vista possui 
5 lojas no estado de SP- sob a direção de 
Sergio R. Fernandes, Diego Fernandes, Rafael 
Z. Loberto e Américo S. Júnior| 1º lugar loja 
Destaque Boa Vista 2018/2 e loja Destaque 
anual 2018.

“Saber que nosso trabalho em parceria com a 
Boa Vista Planejados, que é feito de maneira 
séria, nos coloca como loja destaque, é extre-
mamente gratificante.
Buscamos, em meio a um mercado com muita 
concorrência, atender todas a expectativas dos 
nossos clientes. E atender estas expectativas, 
muito se faz possível pelo produto que nos é 
oferecido para atendê-los. É uma conquista de 
todos.”
Fernando Stello- Representante Comercial 
Boa Vista, Markit Hünemeier Buth e Matias 
Henrique Buth-Proprietários da loja Nova 
Casa Ambientes Planejados | 2º lugar Loja 
Destaque Boa Vista 2018/2.

“Ficamos muito felizes e nos fez acreditar que 
essa premiação nos mostrou que estamos no 
caminho certo, que foi o resultado da implanta-
ção de uma ideia de loja, da excelência no aten-
dimento e aplicação de procedimentos claros 
para todos os envolvidos no processo”.
Luiz Claudio Moreira, Sócio proprietário e Ta-
tiana Moreira Sócia proprietária  da loja Boa 
Vista São Luís- São Luís/MA | 3º Lugar Loja 
Destaque Boa Vista 2018/2.

Lojas Destaque Boa Vista 
Segundo Semestre 2018

Diego Fernandes Sergio R. Fernandes
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ESPECIAL

A Voga Móveis foi um dos patrocinadores da 
festa Go Back, tradicional festa que resgata os 
hits de sucesso das décadas de 80 e 90, ofere-
cida todos os anos pela UCS FM em Caxias do 
Sul – RS. 
A partir do momento em que a loja foi convi-
dada para expor seu trabalho, deu-se início há 
um período de estudos para a escolha do local, 
conceitos e planejamento de ideias para o de-
senvolvimento do projeto, com a finalidade de 
que o espaço da Voga não fosse só mais um na 
festa, e sim um dos pontos principais do even-
to, um ambiente convidativo para todos tirarem 

“Idealizamos o que seria a cereja do bolo, a 
ousada ideia foi a de colocar a moto dentro de 
um nicho embutido no móvel, e assim o proje-
to seguiu com esta proposta até a sua conclu-
são.” nos conta Denis da Voga
Para o desenvolvimento do layout, foram ne-
cessárias algumas horas de estudo e planeja-
mento da equipe de design composta por Denis 

Festa Go Back
Ousadia é a palavra que define o projeto feito pela loja Voga 

Móveis de Caxias do Sul/ RS, confira.

“Ao final o resultado não poderia ser melhor, 
superou as expectativas dos proprietários e co-
laboradores da Voga Móveis, e também trouxe 
prestígio e receptividade a todos que estiveram 
presentes na Go Back 10ª edição.”

fotos e prestigiarem o trabalho da empresa.
Levando em consideração a temática do even-
to, o objetivo desde o início do projeto era de-
senvolver algo que mesclasse o moderno como 
clássico, desta forma foi desenvolvida a pro-
posta de um móvel com estruturas metálicas, 
algumas prateleiras em Carvalho Mel, e dois ar-
mários pretos com portas em laca da linha Eu-
ropa, utilizando a Harley Davidson em primeiro 
momento apenas no piso, juntamente com o 
estofado Chesterfield em couro marrom, am-
bos complementando os moveis do estande.

Schvantes e Lisiane Palavro, contando é claro 
com a experiência de mais de 30 anos de mar-
cenaria que a voga possui, a qual foi essencial 
para que o projeto saísse do papel e tomasse 
forma, já que seria necessário uma estrutura 
para suportar o peso de uma moto com mais de 
200kg, com total segurança, e para isso preci-
samos ir além da teoria.

Morgana Patricia Lopes (Sócia Proprietária), Lisiane Palavro
(Projetista), Denis Schvantes (Designer Projetista), Jeanlucas 
Paines (Sócio Proprietário) e Daniel Stello (Ferlupa)
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GALERIA

Projetos realizados

Feira Feisa Sarandi-RSProjeto Boa Vista Planejados
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Design Moveis Planejados- Jaguariúna- SP

Projeto A3 Home Design MMGM Boa Vista -Rio de Janeiro-RJ Ranan Móveis Planejados- Lagoa Santa-MG

Projeto Decora - Chapada-RS Projeto Decora - Chapada-RS Projeto Nova ZLar - Bertioga-SP

GALERIA
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Boa Vista Home Design Sarandi-RSBoa Vista Home Design Sarandi-RS

GALERIA
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+projetos
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Boa Vista Home Design Sarandi-RS

Boa Vista Home Design Sarandi-RS

GALERIA
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Projeto: Dhejota Exclusiva 
Boa Vista- Passo Fundo/RS

Veja na próxima edição um 
projeto exclusivo de mini loft que 
foi apresentado na Mostra casa 

2019- Passo Fundo/RS



@boavistaplanejadosoficial01

/BoaVistaOficial

Siga a Boa Vista Planejados nas redes sociais


