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EDITORIAL

Mais um ano que começou de forma diferente, e mais um ano 
onde seguimos nos reinventando, e aproveitando tudo de bom 
que absorvemos do que passou!

A Boa Vista neste ano de 2021, investe novamente todas as 
suas forças em inovação e crescimento! Um ano onde ganha-
remos uma nova casa, maior e mais moderna para continuar 
atendendo com excelência as expectativas dos nossos lojistas 
e clientes!

Nesta primeira edição da revista Boa Vista você verá lançamen-
tos especiais como o Aromatizante Exclusivo Boa Vista, além 
dos padrões do primeiro semestre de 2021, cores modernas e 
atemporais, que com certeza farão muito sucesso nos espaços 
residenciais e corporativos pelo Brasil.

Temos também a cozinha do Renato Aragão, onde carinhosa-
mente a Boa Vista foi acolhida pela sua esposa Liliana e sua 
filha Lívian!

Além de tudo isso, trouxemos diversas inspirações de 
showroons, casas e empresas que escolheram a Boa Vista para 
deixar tudo aconchegante e funcional com a garantia que só a 
Boa Vista oferece.

Fique à vontade 
para esta leitura!!!
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BOA VISTA NA CASA 
DO RENATO ARAGÃO

50



LANÇAMENTOS

Lançamentos padrões!
A Boa Vista em constante aprimoramento e sempre atenta 

as tendências do mercado, traz para este primeiro semestre 
de 2021 novidades em seus padrões!

Confira e inspire-se!

É uma cor de integração e frescor na decora-
ção. Combinando com cores neutras, terrosas e 
madeiras diversas, seu tom verde-acinzentado 
garante equilíbrio e nos conecta a temas como 
natureza e sustentabilidade. Por ser um tom de 
fácil composição e sem “gênero”, é simples in-
corporar o padrão Verti aos projetos de móveis 
e interiores. 
Cor que remete a elementos naturais, combina 
muito com diferentes madeiras e pedras.

Verti
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A maciez aveludada do acabamento em sua 
mais pura expressão.
Nude, neutro e refinado, conquista pela leveza, 
e ainda mais pela sua elegância e personalida-
de. Desperta sensações de conforto, estabilida-
de, aconchego, relaxamento e calma.

Nude

Projeto: Maria Alice Crippa e Gustavo Assis | Fotografia: Guilherme Pupo

FONTE: BERNECK

FONTE: BERNECK
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Cimento ou concreto, em francês, o BETON 
é um cinza diferente de outros do mercado. 
Apresenta tonalidade quente e acolhedora e, 
ao mesmo tempo, neutra e versátil, combina-
do com outras cores e padrões, pode ser usa-
do em diversos tipos de móveis e ambientes.
O Beton possui acabamento Matt.
O cinza também está presente em uma das co-
res escolhidas da Pantone para o ano de 2021, 
uma cor emblemática, mas que oferece uma 
base firme, estimula sentimentos de modera-
ção, estabilidade e resistência.

Beton

FONTE: CATÁLOGO DA ARAUCO

O perfil Cava Embutido é uma ótima opção para 
quem busca uma decoração elegante e discre-
ta, onde os protagonistas são os móveis em si. 
Ele dispensa a utilização de puxadores nas por-
tas e por isso não ocupa nada de espaço no am-
biente. 
Este tipo de aplicação é cada vez mais utilizado 
em móveis de alto padrão, sendo versáteis para 
portas e gavetas tanto de armários de cozinha, 
como em gabinetes de banheiros ou lavabos. 
Na Boa Vista ele está disponível em dois acaba-
mentos: inox mate escuro e preto.

Perfil Cava Embutido
Novidade!

LANÇAMENTOS



8 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 9

Construindo 
   um novo sonho

Boa Vista Planejados inicia a 
construção de sua nova fábrica

Presente em 20 estados brasileiros, a Boa Vista 
Planejados alça voos cada vez mais altos. Mo-
vida a desafios, a empresa arriscou avançar, 
mesmo em tempos tão difíceis, e iniciou a cons-
trução de um novo espaço fabril. Para atender a 
demanda e poder implantar novas tecnologias, 
com o intuito de sempre oferecer o melhor para 
os seus lojistas e clientes.

O crescimento natural da empresa, ao longo 
desses mais de 25 anos de história, é que mo-
tivou a mudança. Para oferecer novos produtos 
e mais inovações, foi o que impulsionou a Boa 
Vista Planejados iniciar a construção da nova 
fábrica ainda no ano de 2020. Localizado em 
Nova Boa Vista/RS o espaço será ainda mais 
amplo que o anterior, e terá 15.000 m².

A empresa busca sempre fazer o seu melhor 
para que cada vez mais famílias e profissionais 
realizarem seus sonhos. Por isso segue evoluin-
do e construindo para o futuro, com o objetivo 
de ser cada vez mais lembrada como referência 
nacional de flexibilidade e qualidade em termos 
de móveis planejados. 
Além de expandir os negócios e as possibilida-
des, a nova fábrica irá contribuir com o progres-
so de Nova Boa Vista. A empresa possui sua 
história enraizada nessa comunidade e, sem 

dúvidas, irá empregar ainda mais pessoas, e 
esse carinho e atenção de quem ensina o ofício 
para outras gerações estão impressos em cada 
novo móvel que a empresa constrói. Sem deixar 
de pensar no futuro e nas inovações a Boa Vista 
Planejados segue sendo uma empresa fami-
liar e preocupada com as pessoas. Por isso que 
esta nova casa vem para consolidar toda a his-
tória da empresa e para ser muito mais do que 
uma nova fábrica, e sim um local para construir 
novas ideias e sonhos ainda maiores.

LANÇAMENTOS
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“O processo de desenvolvimento de uma fra-
grância exclusiva para uma marca inicia sem-
pre com o estudo dos valores e da postura da 
mesma, assim como, com a descrição de quais 
objetivos esta fragrância deve atingir.”

“Desejávamos desenvolver um mimo que car-
regasse as características e valores da Boa Vis-
ta. Algo marcante e que pudesse estar onde a 

Aromas criam, conectam 
e contam histórias!

Boa Vista está: nos lares com nossos clientes, 
com os especificadores e nas lojas. Algo como 
uma assinatura sendo reconhecida assim que 
avistada – neste caso sentida -  e que remetes-
se ao nosso cuidado, conforto e tranquilidade. ”
Foi isto que uma super equipe interna e externa 
da Boa Vista levou em conta para criar esta no-
vidade que está encantando seus lojistas, par-
ceiros e clientes!!

Morgane P. Franzoni proprietária do Ateliê Al-
quimia fala como foi o processo para desenvol-
ver este produto exclusivo para a Boa Vista. 
“O “perfume” da empresa Boa Vista foi criado 
de forma que transmitisse as sensações de cui-
dado, segurança e tranquilidade dos ambientes 
que são modernos e ao mesmo tempo acon-
chegantes, sempre com elegância, alta qualida-
de e design inovador. 
A fragrância exclusiva da empresa é um Floral 
Frutado, com notas de saída frescas e sofisti-
cadas. O corpo floral é também amadeirado, 
tornam a fragrância imponente e elegante. Na 
finalização da criação, notas quentes remetem 
às sensações de aconchego e cuidado.”

Marlova Minozzo consultora de MKT da Boa 
Vista que está envolvida neste projeto, também 
comenta  sobre o resultado final.
“Acreditamos que conseguimos atingir este ob-
jetivo com a fragrância: ela é única e envolve as 
pessoas ao sentirem seu aroma com boas sen-
sações. Além do difusor, outros formatos com o 
aroma estão sendo pensados. Fiquem de olhos 
abertos - e narizes a postos.”

   Perfume seus 
ambientes com o 
Aroma da Boa Vista Mais informações pelo 

WhatsApp (54) 99657-4890

LANÇAMENTOS
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LOJISTA
BOA VISTA

Tranquilidade e bem-estar 
de viver perto da praia

Quem nunca imaginou morar na praia? Viver no 
Ceará e neste apartamento criado pela Arquite-
ta Cibele Parreiras e executado pela Planneje é 
realmente um sonho!
Projetado para ser um espaço único e parte da 
vida dos proprietários, essa cobertura de 203m² 

apresenta algumas das últimas tendências da 
arquitetura pensadas para atender os gostos e 
personalidades dos moradores. Com um amplo 
espaço de convivência, três quartos, varanda 
gourmet e vários diferenciais, esse projeto é si-
nônimo de funcionalidade e aconchego.
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Conforto e qualidade
Para passar bons momentos com a família, 
nada melhor que uma convidativa sala de estar. 
Apostando em tons neutros, este espaço am-
plo é completado por uma elegante e moderna 
sala de jantar que possuem amadeirados na cor 
Chamois. Um dos destaques deste ambiente é 
o painel integrando a porta de entrada e a porta 
da cozinha que traz um toque de sofisticação. 
Para os quartos, a ideia foi trazer a sensação 
de bem estar e aconchego. Para isso, os mó-
veis foram planejados, na cor Fabric e na suíte 
de casal nas cores Chamois e Azulão, de modo 
a explorar todos os recursos de funcionalidade 
agregados a automação para trazerem ainda 
mais conforto para os ambientes íntimos.

Espaço para família e amigos
Pensado para uma família que gosta de rece-
ber os amigos e familiares, esse projeto possui 
uma ampla varanda gourmet, integrada a sala 
de estar, que foi planejada na cor Freijó Ambar 
e especialmente para que os moradores vivam 
muitos momentos de descontração e alegria, 
com uma bela vista da praia. 
Para Cibele Parreiras, os móveis planejados são 
uma grande aposta quando se busca otimizar 
os espaços, ciar soluções funcionais e agregar 
qualidade e inovações ao projeto.
“Para mim, os móveis planejados cada vez 
mais vão se firmar no mercado porque as pes-
soas estão buscado muito a questão da qua-
lidade e a segurança de poder contar com o 
apoio da fábrica, assistência, pós-venda e por 
isso esse segmento tende a se tornar mais 
forte.”

Cibele Parreiras, Arquiteta
@cibeleparreirasarquiteta

LOJISTA
BOA VISTA
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Com o desejo de empreender, foi na cidade de 
Encantado RS que Silvana Camini Giovanaz 
abriu a Loja Espaço Nobre, em janeiro de 2004. 
Lojista Boa Vista Planejados desde 2019, Sil-
vana proprietária da Loja Espaço Nobre fala 
que seu gosto pelos negócios começou com 
seu pai, Virginio Camini, ” meu pai iniciou sua 
vida no comércio na década de 70, além da 
agricultura familiar, vendia, de casa em casa, 
produtos da serra gaúcha, transportados em 
seu caminhão. Em 1998, nossa família se mu-

“Para nós da Loja Espaço Nobre é prazeroso 
trabalhar com uma marca de renome como a 
Boa Vista, que está no mercado a 26 anos, a 
Boa Vista nos permite ir além, poder oferecer 
aos nossos clientes um móvel exclusivo, dife-
renciado, atendendo suas necessidades e rea-
lizando seus sonhos”. Silvana Camini Giovanaz

Loja Espaço Nobre
dou para a cidade, onde inaugurou a primeira 
loja de móveis.”
A loja Espaço Nobre disponibiliza para sua 
cliente de Encantado e Região um showroom 
completo e moderno, além do atendimento 
personalizado, apresentando soluções em mo-
veis sob medida, aliadas a um design inovador, 
desenvolvendo projetos com qualidade, har-
monia e sofisticação, buscando encantar e sa-
tisfazer os desejos, sonhos e necessidades de 
cada cliente que procurar pelos seus serviços.

Loja Espaço Nobre
Rua Duque de Caxias 1065 - Centro – Encantado/RS
(51) 3751-4404 | @loja_espaconobre

LOJISTA
BOA VISTA
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Inaugurada em 2017, a Boa Vista São Car-
los, reinaugurou seu showroom em agosto de 
2020, sob a direção de Paulo Cesar Sanchez, a 
loja traz para seus clientes ambientes moder-
nos e diferenciados na cidade de São Carlos/SP.
No ramo dos planejados a mais de 15 anos, o 
proprietário diz que hoje, a liberdade de criação, 

Um showroom 
ousado e encantador!

Sobre a nova Boa Vista São Carlos, Paulo San-
ches é assertivo: “Ao entrar em minha loja, o 
cliente pode esperar um atendimento diferen-
ciado, com foco não apenas na venda, mas em 
apresentar soluções. ”
“Nós entendemos que ninguém nos procura por 
acaso, as pessoas hoje são informadas e tem 
várias ferramentas que as alimentam nesse 
sentido. Então nós não podemos quebrar essa 
expectativa positiva. Nosso Showroom foi ela-
borado com muito cuidado e posso lhes afir-
mar que isso mudou minha loja.  É fundamental 
que o cliente veja ambientes bem montados, 
bem iluminados, uma loja limpa, aromatizada, 
com som ambiente. Os clientes, vendo in loco 
as cores, os produtos, as ferragens, criam uma 
percepção de valor e de qualidade.  Recebemos 
muitos elogios, os clientes realmente sentem a 
diferença e nos colocamos à frente da concor-
rência. Aliado a isso, o investimento na Equipe, 
em pessoas engajadas e que realmente querem 
crescer com a empresa. E o pós-venda, algo que 
nos mantém sempre vivos no mercado. Temos 
uma preocupação muito grande com a satisfa-
ção final do cliente e temos fechado negócios 
muito mais por referências do que por propa-
ganda. ”

as opções de cores de caixas e frentes fazem 
toda a diferença. ” Tem uma gama muito gran-
de de acessórios e o que considero o principal: 
como todas essas vantagens, nós consegui-
mos surpreender o cliente eliminando objeções, 
principalmente numa cidade como a nossa 
onde existem mais de 100 marcenarias. ”

Rua Episcopal, 2176 – Centro – São Carlos-SP | Fone (16) 3372-4049 | @boavistasaocarlos

LOJISTA
BOA VISTA
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Ao trabalhar muito tempo com outra marca, o 
lojista fala que ao conhecer a Boa Vista através 
de um projetista foi surpreendido positivamen-
te, “atendeu plenamente minhas expectativas. 
Qualidade acima da média com vários diferen-
ciais que nenhuma outra marca oferece, 10 
anos de garantia. Tempo de produção e entrega 
altamente satisfatório, com prazos pré-estabe-
lecidos e sempre cumpridos. ”
Paulo finaliza nossa entrevista com esta bela 
mensagem “Espero que essa parceria perdure 
por muito tempo, que Deus continue abenço-
ando todos nós que batalhamos diariamente 
para realizar o sonho de nossos clientes.”

LOJISTA
BOA VISTA
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Inauguração 
Kasulo Ambientes

Em outubro de 2020 inaugurou em Chapecó/
SC, sob a direção de Keleen e Marcelo Muller, 
a Kasulo Ambientes. Com tradição na cidade 
de São Miguel do Oeste/SC, a empresa sen-
tiu a necessidade de expandir, e agora passa 
atender outras regiões do estado catarinense 
levando a qualidade da Boa Vista para mais 
projetos.

Demonstrar as facilidades e possibilidades dos 
móveis da Boa Vista Planejados em cada tipo 
de ambiente é um dos diferenciais desta loja. 
Há três anos no ramo de móveis planejados, 
a Kasulo Ambientes oferece aos seus clientes 
o suporte de profissionais capacitados que os 
acompanham em todas as etapas do ambiente, 
desde projeto, orçamento até a finalização.

Parcerias de sucesso
Para transformar o showroom em uma verda-
deira experiência para os clientes, a loja contou 
com projetos desenvolvidos por grandes arqui-
tetos da cidade. O ambiente “Home Office” foi 
projetado pelo escritório Up Arq (@up_arq), e 
busca aliar descontração ao ambiente de tra-
balho. 
A ideia para o espaço é permitir o usuário utili-
zá-lo de diferentes maneiras. Para isso, foram 
utilizados elementos versáteis como a mesa 
central, banco de leitura e as prateleiras. Uma 
grande gaiola delimita o home-office, propor-
cionando uma linguagem industrial, leve e de 
grande permeabilidade visual, enquanto a mesa 
de formato orgânico quebra a linearidade do 
projeto junto com cantos arredondados da es-
trutura em ferro. Os tons sóbrios da marcenaria 
principal propõem maior imponência, mas que 
pela composição com branco, textura de palha 
e o tom rosado no banco compõe uma proposta 
leve e inspiradora. Para este projeto foram utili-
zados móveis nas cores e padronagens Branco 
Platinum, Cinamomo, Marmo, e Palhinha.

LOJISTA
BOA VISTA
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Já o “Dormitório” foi desenvolvido pela Borto-
luzzi de Arquitetura (@bortoluzziarquitetura), 
e busca gerar uma atmosfera de aconchego e 
harmonia. Texturas e materiais como madeira, 
cores claras, fibras naturais, pedras, cerâmi-
ca, carpete e plantas são destaque bem como 
o muxarabi artesanal do painel. O closet foi 
segmentado e envelopado para criar ambiente 
distinto e elegante dentro do dormitório. Neste 
ambiente, foram utilizados as cores Macadâmia 
e Chamois, e elementos com MDP Thassos e 
Perfis Metálicos Dourados

Um projeto conceitual, onde a simplicidade im-
pera. Esta é a “Cozinha Essência”, de autoria 
do escritório Guga Arquitetura e Engenharia 
(@guga.arquitetura). Através de cores claras, 
linhas retas e sóbrias, tem alguns volumes 
destacados pela iluminação. O uso de elemen-
tos naturais, como os pendentes rústicos, a 
madeira na parede e teto, o uso de vegetação, 
buscam criar uma atmosfera acolhedora e sin-
gular, remetendo a uma experiência única e sin-
gela. Neste ambiente, foram utilizados Branco 
Platinum, Macadâmia e puxadores Sottile Plus 
Branco.
O espaço “Home Theater: Abraço” foi ideali-
zado pela Arquiteta Georgia Portella Gamborgi 
(@arqgeorgia). Projetado em torno da presença 
marcante da madeira, que é aplicada no forro 
e na parede atrás da televisão, também possui 
um ar contemporâneo que se manifesta no uso 
da base melamínica com referência ao mar-
morizado sob a lareira, assim como no tom de 
verde e nas aplicações de metal dourado fosco. 
O biombo e a estante vazada suavizam a deli-
mitação da sala e trazem leveza ao ambiente. 
Neste projeto foram utilizadas as cores Casta-
nho e Mint e detalhes com Filetes Dourados.

Conheça o novo Showroom da Kasulo Ambientes: Rua Rui Barbosa, 156E
Centro – Chapecó/SC | Telefone: (49) 9 99175-5098 | @kasuloambientes

LOJISTA
BOA VISTA

Keleen e Marcelo Müller proprietários Kasulo Ambientes e seus filhos Caetano e Bernardo
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No ramo dos planejados há 6 anos, e lojista Boa 
Vista desde 28 de agosto de 2020, Hygor Gon-
çalves de Oliveira Faraco é o proprietário da loja 
Bella Vista Planejados que fica em Teresópolis/
RJ.
Foi através do amigo e representante Denys 
que Hygor conheceu a Boa Vista, a qualidade e 
diversidade dos produtos foi o que fizeram ele 
ter interesse em ser um lojista da marca.

Bella Vista   
         Teresópolis

“Trabalhar com a Boa Vista nos possibilita edi-
tar os sonhos dos nossos amigos clientes, de 
forma a atendê-los plenamente. Sem contar a 
busca constante de fortalecimento da parce-
ria entre a fábrica e o lojista. Os módulos 100% 
editáveis, a diversidade, qualidade e boas pro-
postas de investimento, são apenas alguns dos 
diferenciais da marca.”

Hygor Gonçalves de Oliveira Faraco- Proprietário Bella Vista Planejados
Av. Feliciano Sodré 864, loja 101, Várzea - Teresópolis-RJ.
@bellavistatere

LOJISTA
BOA VISTA
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Sob a direção de Marcelo Dapper, Andréia 
Dapper e Henrique Dapper a Dhejota Exclusi-
va Boa Vista carrega um importante marco em 
sua trajetória, foi   “a primeira loja Exclusiva Boa 
Vista”, aberta na cidade de Passo Fundo/RS em 
março do ano 2000, reinaugurou seu espaço 
no dia 16/12/2020. Agora em novo endereço, 
conta com um showroom completo, totalmente 
remodelado e muito mais espaçoso pronto para 
atender aos mais variados gostos e desejos dos 
seus clientes!
Marcelo conta que começou a trabalhar em uma 
fábrica de móveis na cidade de Nova Boa Vista 
no ano de 1993 no setor de produção, chão de 

fábrica, onde eram produzidos uma linha rou-
peiros e cozinhas. Prestando serviços para a 
Boa Vista desde a fundação da empresa em 
1995, foi no ano de 1998 que ele foi convidado 
a trabalhar formalmente para a empresa como 
auxiliar de marceneiro. “ Acompanhei todo início 
e trajetória desta empresa, a qual se consolidou 
no ramo de móveis planejados sendo a pioneira 
na possibilidade de edição de sua modulação. ” 
Orgulha-se Marcelo.
E então, a oportunidade para o início do trabalho 
como lojista de moveis planejados foi no ano de 
2000, com o surgimento da Loja Exclusiva Boa 
Vista na cidade de Passo Fundo – RS.

Dhejota Exclusiva Boa Vista
apresenta seu novo showroom

LOJISTA
BOA VISTA
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O que esperar do novo 
Showroom Dhejota Exclusiva Boa Vista?
Ao entrar na Dhejota, Exclusiva Boa Vista, o 
cliente irá encontrar um atendimento exclusivo 
efetuado por uma equipe de profissionais capa-
citados e com vasto conhecimento na área para 
a oferta da personalização dos móveis de acor-
do com a necessidade individual de cada cliente. 
 Terá ao seu dispor um showroom amplo e mo-
derno onde poderá conhecer todos os lança-
mentos e diferenciais dos produtos oferecidos 
pela marca. Os melhores prazos de entrega e 
montagem, realizados por equipe própria da 
loja sem envolvimento de terceiros e ainda pro-
moções aliadas a excelentes condições de pa-
gamento.
E tudo isso é possível porque trabalhar com a 
Boa Vista nos permite ter tranquilidade e liber-
dade para criar o projeto de mobiliário e aten-
der nosso cliente da melhor maneira em custo 
e benefício, oferecendo produtos de excelente 
qualidade, ligada também a cadeia de fornece-
dores e fabricantes de chapas e acessórios sen-
do abastecida pelas melhores marcas do mer-
cado. A Fábrica dispõe de uma atenção especial 
para com o lojista, em todos os setores, desde 
a pré-venda, produção, entrega e pós vendas. 
Ainda no caso da necessidade de assistência 
técnica, caso venha existir, oferece agilidade 
para a solução desta.
Enfim, oferece um grande respaldo sendo mar-
ca consolidada no mercado de móveis planeja-
dos, com a qual temos uma parceria de então 
21 anos desde a criação da Exclusiva Boa Vista 
Planejados na cidade de Passo Fundo, RS.Avenida Brasil, 213 Centro - Passo Fundo – RS | @exclusivaboavistapf

Henrique Dapper, Luis Carlos Dapper, Andréia Dapper, Marcelo Dapper
Tarcísio Luiz Liell e José Euclides Lorenz no dia da reinauguração da loja

LOJISTA
BOA VISTA
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Inaugurado no dia 10 de novembro de 2020, 
sob direção da proprietária Simone Alvarenga o 
estúdio Boa Vista Recreio possui quase 100m2 
de espaço com 7 ambientes projetados com 
alto padrão, todos funcionais e com uma deco-
ração moderna e despojada.

O Estúdio
Possui um showroom destacando todos os di-
ferenciais da marca. Painéis de recorte / Vidros 
/ Frentes americanas / Linha de closet metálico 
/ Painel movie / Prateleiras iluminadas / Ripa-
dos e muito mais...  
O Estúdio Boa Vista Recreio é um marco inicial 
da transformação do conceito da marca no Rio 
de Janeiro, com destaque na competência, re-
forçando a grande inserção do público feminino 
no comando de grandes operações moveleiras.
Simone começou a trabalhar com a Boa Vis-
ta por um conjunto muito especial de fatores, 
dentre eles a qualidade impecável, liberdade de 
criação aliada a sofisticação de alto padrão, su-
porte da fábrica, a representação, visão de futu-
ro da marca, organização e por ser um produto 
em muitos aspectos diferenciado no mercado.
“Trabalhar com a Boa Vista é ter o prazer em 
representar uma marca onde há claramente 
uma sensação de amor ao que faz, desde aos 
diretores da indústria, colaboradores, repre-
sentação e todos envolvidos.”
Para ela tantos diferenciais que a marca ofere-
ce só agregam na entrega do projeto final, pois 
entregar um projeto exclusivo com 10 anos de 
garantia, com todo o cuidado e excelência que 
a marca oferece, como por exemplo os fitados 
que são realmente um grande diferencial.
Também ressalta que é prazeroso poder sentir 

na loja através de suas arquitetas a satisfação 
em trabalhar com um produto de alta qualidade 
e liberdade de criação de projetos 100 % real-
mente editáveis. 
As palavras de satisfação da proprietária en-
chem de orgulho todos os envolvidos nos pro-
cessos da Boa Vista.
“Depois de cada projeto montado, nosso 
maior prazer  é sentir a alegria e satisfação do 
cliente”.

Estúdio Boa Vista Recreio
um novo conceito em atendimento!

Lorena Anselmi- Projetista  e Simone Alvarenga- Proprietária

Boa Vista Recreio
Centro Gastronômico Le Gusta - Rua Professora Luiza 
Nogueira Gonçalves, 350 - sala 220 Bloco 1
Recreio dos Bandeirantes-RJ.
@boavistarecreio www.boavistarecreio.com.br
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Vidal Móveis Planejados 
sob nova direção

Em fevereiro de 2021 reinaugurou a Vidal Mó-
veis Planejados, em Patos de Minas/MG. Com 
novos proprietários, o casal Fabiano e Ana Ma-
ria Gonçalves, a já tradicional revenda da Boa 
Vista Planejados na cidade mineira agora apre-
senta um showroom moderno e aconchegante, 
onde o cliente pode se sentir em casa.

Estando no mercado há 4 anos, apresentar as 
últimas tendências em um novo showroom é 
um dos diferenciais da Vidal Móveis Planejados. 
Com grande atenção aos detalhes, a loja busca 
proporcionar uma experiência única para seus 
clientes, além de oferecer móveis de qualidade 
que agregam valor a todos os projetos. 

LOJISTA
BOA VISTA
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Elegância e sofisticação
Escolher a Boa Vista Planejados para um proje-
to é trazer muito mais personalidade e requin-
te para os ambientes, e não é diferente neste 
showroom. Ao entrar no Vidal, os clientes con-
seguem experienciar o que é ter um móvel sob 
medida, graças ao extremo bom gosto da em-
presa e por apresentarem tudo o que oferecer 
para cada tipo de projeto. 
Para Fabiano Gonçalves, estar à frente da Vidal 
Móveis Planejados é um desafio que encara se-
guindo o objetivo de aprimorar cada dia mais os 
processos e as pessoas para sempre oferecer a 
melhor experiência para todos os que buscam 
sua empresa para realizar sonhos. 
“Para nós, trabalhar com a Boa Vista nos dá a 
segurança de que o produto será entregue e 
que será de qualidade. As cores são bem sele-
cionadas, o que nos permite executar projetos 
modernos, com acessórios funcionais, monta-
gem simplificada e assistência rápida.”

Fabiano dos Santos Gonçalves e Ana Maria dos Reis 
Gonçalves, proprietários da Vidal Móveis Planejados
@vidaemtudo

LOJISTA
BOA VISTA
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ESPECIAL
CAPA Apartameto decorado com 

personalidade e estilo
A GW Premium, de Indaiatuba/SP, executou o 
projeto do apartamento decorado do novo em-
preendimento da Congesa na cidade, o Autho-
ria. Devolvido pelo Arquiteto Anderson Leite, 
esse projeto foi elaborado para trazer moderni-
dade, autenticidade e criatividade para o espaço 
para que seus futuros moradores já se sintam 
em casa na primeira visita.

Aconchego e Design 
“A decoração do Authoria, de maneira cosmo-
polita, dialoga com a arquitetura de forma flui-
da” é como definiu o arquiteto Anderson Leite. 
Além da conexão com o design do prédio, esse 
apartamento apresenta elementos únicos e so-

fisticados que o fazem ser um refúgio em meio 
a cidade. Para a sala de estar, foram desenvol-
vidos móveis com as cores Gianduia e Freijó. O 
detalhe em madeira ripada em composição com 
os demais elementos do ambiente trouxe ainda 
mais a sensação de aconchego para o espaço.

Detalhes que fazem a diferença  
Já na cozinha, uma sofisticada combinação en-
tre a cor Mint nos armários inferiores em mes-
cla com a cor Feijó que foi utilizada nos armários 
superiores e no detalhe em ripado na parede. 
Tudo em perfeita harmonia com a sala de estar 
e jantar que ocupam mesmo espaço no concei-
to aberto deste apartamento.
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Banheiro Social 
No banheiro social, o Freijó âmbar trouxe um es-
tilo mais natural e que combinasse com os de-
mais ambientes de uso comum do apartamento.

Espaços com personalidade
Para os dormitórios, as palavras de ordens fo-
ram conforto e elegância. Para desenvolver um 
ambiente adequado para diversas faixas etá-
rias, no quarto da filha foram planejados mó-
veis e detalhes com as cores Branco Diamante e 
Amantea, já no quarto do filho, a cor Metrópole, 
assim tornando os ambientes atemporais. 
Na suíte de casal, o objetivo era criar um am-

biente intimista e requintado. Para isso, as es-
colhas foram o Branco Diamante, para a pentea-
deira, móveis de apoio, detalhe em ripado e para 
o closet, Chamois e Reflecta Bronze.  
Por conta da sua flexibilidade, a Boa Vista Pla-
nejados sempre consegue atender as especifi-
cações dos arquitetos, é como comenta Márcia 
Scarparo, Sócia proprietária da GW Premium 
“Trabalhar com a Boa Vista faz toda a diferen-
ça para o resultado final do produto em prazo 
e qualidade. Além disso, a facilidade na mon-
tagem faz com que a dinâmica nas obras seja 
muito eficiente para os nossos colaboradores 
do início ao fim.”

Apartamento Decorado | Authoria  Foto: Foto Criativa   @gwpremium
Projeto: Arq. Anderson Leite  Construtora: Congesa 

ESPECIAL
CAPA
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ESPAÇO 
CORPORATIVO Simplicidade e leveza 

no ambiente corporativo
Projetado pelo Arquiteto Antenor Coelho e exe-
cutado pela Boa Vista Planejados Sobral, no Ce-
ará, o Instituto Neurológio São Lucas conta com 
um novo ambiente que alia facilidade e simpli-
cidade a um espaço leve e receptivo.  
Aproveitando a praticidade de modulação e os 
inúmeros diferenciais da Boa Vista Planejados, 
este espaço corporativo foi pensado para ser 
acolhedor e funcional. Os móveis planejados 
para a recepção, consultórios, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço proporcionam a estes 

“Acredito que, em breve ao falarmos de mó-
veis, já teremos em vista automaticamente 
o ‘móvel planejado’. O nível de satisfação do 
cliente aliado à praticidade e profissionalismo 
de uma boa empresa, como a Boa Vista, tem 
conquistado um importante lugar no mercado 
e isso vem conferindo ao móvel planejado um 
futuro próspero.” - Antenor Coelho, Arquiteto.

ambientes a possibilidade de um melhor apro-
veitamento dos espaços, além de tornar mais 
agradável a convivência tanto dos funcionários 
quanto dos clientes. Atender as necessidades 
do dia a dia da empresa, mas sem perder nos 
quesitos beleza e sobriedade foi um dos desa-
fios deste projeto. Com ambientes modernos, 
elegantes e únicos o Instituto Neurológio São 
Lucas agora possui uma sede planejada para 
bem receber a todos, com atenção aos detalhes 
e tranquilidade que o ambiente pede. Katiany Linhares, Proprietária Boa Vista Planejados Sobral

e Antenor Coelho, Arquiteto responsável pelo projeto
@boavistaplanejadossobral
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Saúde com alegria
A proposta desta clínica de vacinas, é totalmen-
te diferenciada. Com projeto que remete a um 
ambiente acolhedor e aconchegante, os funcio-
nários sentem-se estimulados e a rotina pro-
fissional torna-se extremamente prazerosa e 
agradável.
Procurada para projetar a clínica Imunizi Vacinas, 
uma empresa de saúde em São Borja/RS, a arq. 
Mariana Rangel, proprietária do MR Arquitetura, 
não teve dúvidas – além do bem-estar e confor-
to dos funcionários e pacientes, era necessário 
desenvolver espaços funcionais, criativos e ale-
gres (o que ficou bem evidente nos ambientes 
destinados a recepção e aplicação das vacinas).

Um safári, inspirado nos contos infantis é o 
elemento principal da sala de vacinação kids, 
o que se tornou o ponto principal da clínica. O 
safari remete a um universo mágico e divertido, 
fazendo com que os pequenos nem lembrem 
da “terrível picadinha”. Os móveis planejados, 
nesse caso, possibilitaram trazer o lúdico para 
dentro do projeto.

A sala de vacinação de adultos divide espaço com o dia a dia do diretor 
proprietário dessa clínica. O desafio aqui era criar um ambiente compacto, 
prático e versátil. Para isso, utilizaram-se os móveis planejados, que é a 
melhor solução para espaços como esse, pois atende não só a necessi-
dade de diferentes tamanhos, como a possibilidade de se inovar o espaço 
com o passar do tempo. Os tons neutros foram usados em função do ta-
manho da sala, proporcionando maior amplitude e conforto.

“Espaços descontraídos e funcionais são a aposta para uma rotina de 
trabalho alegre e muito produtiva. Quem não gostaria de trabalhar em 
um lugar assim?”

Arquiteta  Mariana Rangel
@mr_ _ arquitetura

O projeto foi executado pela loja Criativa Projetos de Frederico Westphalen.
@criativaprojetosfredericowes

ESPAÇO 
CORPORATIVO
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O belíssimo projeto arquitetônico da Suíça Ótica 
e Relojoaria tem a assinatura do arquiteto Fre-
derico, e execução da Loja Realize Home Design 
sob direção de Vânia e Jairo da cidade de Três de 
Maio/RS que é lojista exclusiva Boa Vista. 

O encanto em cada detalhe
Um projeto com muitos detalhes: painéis de 
recorte, painéis ripados, medidas muito minu-
ciosas e cores personalizadas! Esta espetacular 
execução só foi possível graças as mais varia-
das opções da Boa Vista e também da parceira 
Brilhart Color.
Para este projeto foram usados padrões cha-
mois e capuccino, nas portas e frentes foi utili-
zado o fecho toque da Boa Vista, da Brilhar Co-
lor foi necessário utilizar uma cor especial, pois 
uma das exigências era que a cor de algumas 
frentes e painéis seguisse a mesma cor da loja. 
A parte de estruturas metálicas foi feita por 
uma metalúrgica da cidade e personalizada da 
forma que o cliente pediu.

Sobre o brilho nos olhos na entrega do projeto
Extremamente orgulhosa com este projeto 
Vânia fala que:  “O resultado final foi maravi-
lhoso pois conseguimos realizar tudo o que foi 
proposto, e a nossa satisfação de entregar um 
projeto executado com maestria e precisão foi 
tão grande quanto a alegria do cliente em re-
cebê-lo! ” .

Suíça Ótica e Relojoaria
Um projeto de encher os olhos:

“Foi um grande desafio projetar e executar, 
pois mesmo com o projeto pronto no papel, 
exigiu muita conferência, vários encontros 
com os clientes e também muito mais empe-
nho da nossa equipe de montagem para ob-
termos esse resultado incrível no final. E ficou 
demais!” Vânia, proprietária da Realize.

ESPAÇO 
CORPORATIVO
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ESPECIAL

A sofisticação de um 
home em tons claros!

Um home pensado para traduzir os concei-
tos de luxo e modernidade com cores e ele-
mentos que permitem composições neutras, 
aliando elementos clássicos e modernos, esta 

A composição do ambiente
O lançamento da Boa Vista, o Capuccino, apli-
cado a base das gavetas e bancada, e o painel 
Fontana com textura marmorizada, utilizada no 
painel do televisor, são sofisticados e moder-
nos, harmonizam perfeitamente e flexibilizam a 
decoração do ambiente em estilo clean e  ousa-
do ao mesmo tempo.
O espelho bronze, elemento clássico e atempo-
ral, emoldura todo móvel trazendo amplitude e 
junto a iluminação embutida em seu contorno 
interno deixa o ambiente bem intimista e con-
fortável para aquela seção de cinema em casa. 
A necessidade do projeto exigia a integração de 
uma bancada de trabalho ao home e bom espa-
ço de armazenamento. As portas de vidro refle-
tivo com perfil personalizado da Amma Design 
compõem perfeitamente nessa composição 
neutra de cores dando um toque de requinte e 
sofisticação. Os puxadores são da Zen Design 
em acabamento dourado, funcionais e moder-
nos com design geométrico.

é a definição deste ambiente projetado pela 
designer Joice Zwirtes Bertoncello para o novo 
showroom da loja Boa Vista Home Design em 
Sarandi/RS.

Joice Zwirtes Bertoncello
Designer e gerente da Boa Vista Home Design- Sarandi/RS
@boavistahomedesign
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A nova área gourmet 
da família Aragão

Única, exclusiva e atemporal:

Projetada pelo Arquiteto Fellipe Medas e exe-
cutado pela Boa Vista Planejados Botafogo, no 
Rio de Janeiro, este novo espaço carrega uma 
personalidade moderna sem perder o requinte 
sofisticado do estilo clássico.
Renato Aragão e família buscavam um local 
inovador e que completasse a arquitetura da 
casa. Para isso, Fellipe Medas apostou em uma 
ilha e bancada de quartzito white que se opõem 
a marcenaria, que tem estilo provençal ameri-
cana tonalizada em off white. Com uma paleta 
de cores neutras, este projeto tem como des-
taque a bancada em madeira mubracatina que 
traz um toque de rusticidade para o ambiente. 
 

Além de acabamentos perfeitos
Os móveis planejados garantem excelentes 
acabamentos para todo tipo e projeto. Além 
disso, as facilidades da Boa Vista Planejados 
garantem a flexibilização para o layout e otimi-
zam os espaços. Para o Arquiteto responsável 
por este projeto, trabalhar com a Boa Vista é ter 
a certeza que seus projetos estarão em boas 
mãos, além da ótima qualidade e precisão de 
entrega. 
Para esta área gourmet, a inspiração foi no es-
tilo contemporâneo. Alinhando isso às necessi-
dades da família Aragão, o resultado só poderia 
ser um espaço único e a altura do grande ícone 
brasileiro, Renato Aragão!

“Falar da Boa Vista Planejados é falar de pro-
fissionalismo, bom gosto e segurança que 
seu sonho será realizado. Boa Vista foi a me-
lhor escolha da nossas vidas, e podemos ter a 
certeza que nosso sonho se realizou. Obriga-
do por estar sempre com nossa família e nos 
nossos sonhos” 
Lívian, Lilian e Renato Aragão

“Foi muito especial para mim poder desenvol-
ver meu trabalho e ser reconhecido através 
de um projeto na casa de um ícone, uma per-
sonalidade que marcou gerações, incluindo a 
minha. Quando fui convidado para participar 
desse projeto me senti lisonjeado e parte da 
família do eterno Didi!” 

Fellipe Medas | Arquiteto e Urbanista 
@fellipemedas

ESPECIAL

Renato Aragão e o sócio-proprietário da Boa Vista Planejados Tarcísio Luiz Liell

Renato Aragão ao lado do sócio-proprietário da Boa Vista Planejados Tarcísio Luiz Liell, da filha Lívian Aragão, da Lilian Aragão e 
do representante da marca Boa Vista no Rio de Janeiro Denys Estanho
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ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA

Lúdico e funcional:
conheça o quarto do Luca

A Vidal Móveis Sob Medida, de Uberlândia/MG, 
executou o projeto da casa do cantor Lucas Luc-
co e de sua esposa, Lorena.
Para a casa do casal foram planejados a sala e 
estar e a área gourmet, que trouxeram ainda 
mais beleza e funcionalidade para o lar. Agora 
que a família está aumentando, chegou a hora 
de personalizar mais um ambiente: o quarto do 
filho do casal, Luca. 
Em um projeto desenvolvido pela Arquiteta 
Claudia Schiavinato, esse novo espaço da casa 
apresenta muito aconchego, funcionalidade e 
personalidade. Para atender as necessidades 

e expectativas do casal, foram escolhidos tons 
pastéis e o padrão Macadâmia da Berneck com-
pondo com o Mint da Duratex que trouxeram ao 
resultado final extrema fidelidade ao projeto.
A proposta para esse quarto era criar um espa-
ço lúdico e com elementos que remetessem a 
natureza. Para criar essa atmosfera e desenvol-
ver um ambiente que acompanhe o crescimen-
to do recém-nascido foram utilizados móveis 
auxiliares adaptáveis e de cores neutras, que 
além de funcionais contribuem para deixar o 
quarto ainda mais acolhedor.

“O que mais me encantou em trabalhar com a 
Boa Vista Planejados foi o atendimento perso-
nalizado e a preocupação que a empresa teve 
com cada detalhe do projeto. Juntando a isso 
um suporte impecável durante a execução, um 
ótimo acabamento e a atenção que tiveram 
para que o projeto ficasse exatamente igual à 
proposta inicial.”

Claudia Schiavinato - Arquiteta responsável pelo projeto.
@csinteriores.arquitetura

Lilian Vidal
proprietária da Vidal Móveis Sob Medida
@vidal.sobmedida
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Elegância e sofisticação em um só lugar:

Apartamento 801
Unir o clássico ao moderno em um único pro-
jeto pode ser um desafio, mas com a Boa Vista 
Planejados tudo fica mais fácil, prático e clean.
O projeto do Apartamento 801 foi desenvolvi-
do pelo Arquiteto Hayton Henrique Sanches em 
parceria com a Loja Carmo Mendes, em Apuca-
rana/PR. Com espaços amplos, o apartamento 

Destaques em madeira
A grande estrela do Apartamento 801, sem 
dúvidas, são os painéis ripados na área social. 
Em composição com as cores neutras, trazem 
conforto visual e aconchego ao espaço além de 
acrescentarem muita autenticidade.

Elegância nos detalhes
Para unir o estilo clássico ao moderno, foram 
escolhidas para esse projeto portas e puxado-
res usinados da Brilhart, que possibilitaram a 
criação de móveis contemporâneos e funcio-
nais. No living foram usadas portas Boiserie, e 
na cozinha frentes Europa e discretos puxado-
res usinados sob a cristaleira/adega.

oferece uma atmosfera confortável através de 
uma base neutra com toques clássicos e con-
temporâneos.
A harmonia na composição de cores, texturas e 
escolha dos materiais tornam esse projeto úni-
co e elegante, além de ser um espaço com per-
sonalidade e funcionalidade para toda a família. 

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA



56 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 57

Aconchego e delicadeza
Para os quartos das filhas, tons pastéis 
de rosa e bege foram as grandes apos-
tas para proporcionar uma atmosfera 
aconchegante e delicada e que tradu-
zissem a personalidade e acompanhas-
se o desenvolvimento de cada uma.
Já no o quarto do casal, o que predo-
mina são tons de branco e o dourado 
para trazer sofisticação e conforto para 
o ambiente, e expressando segurança e 
prosperidade.

“Um dos grandes diferenciais da Boa Vista 
Planejados que chamou a minha atenção foi 
a possibilidade do ripado em MDP com o fi-
tamento de borda industrializado, processo 
minucioso que envolveu a produção de apro-
ximadamente 270 ripas para a conclusão dos 
painéis ripados, presentes em todo o living, 
oferecendo um acabamento perfeito e tornan-
do-se o grande protagonista do projeto.”

Hayton Henrique Sanches
Arquiteto, graduado pela UniCesumar, atua na cidade de 
Apucarana/PR desde 2017
@haytonarq
@carmomendesplanejados

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Delicadeza e funcionalidade 
no quarto infantil

Projetado pela Design de Interiores Suellen 
Campos e executado pela Planneje, em Fortale-
za/CE, este quarto apresenta o aconchego e lu-
dicidade, ideal para o desenvolvimento de uma 
criança. 
Em um espaço compacto, como um quarto in-
fantil, é ideal ter móveis que se adequem ao 
espaço e sejam funcionais. Para atender essa 
necessidade e, mesmo assim, ser um ambiente 
que acompanhe o crescimento da criança foram 
escolhidas cores neutras e peças mais delica-
das para compor. 
O destaque do quarto são os detalhes em ama-
deirado Amantea e nos ripados em Mint, que 

além de trazerem aconchego contribuem para a 
sensação de amplitude deste espaço compacto. 
Para o roupeiro a escolha foi pelo Branco Plati-
nium que compõe com o rosa da escrivaninha e 
traz harmonia para o espaço. 
“Já venha a mais de dois anos trabalhando com 
a Boa Vista, gosto muito do material, acaba-
mento e preço. Super atende os meus cliente 
seja na área residencial quanto na de saúde e 
mesmo com algumas especificidades eles con-
seguem sim me atender e deixar tudo bem real 
quanto está no meu projeto. Empresa séria, de 
qualidade e que não tenho medo de indicar e 
trabalhar.”

Suellen Campos – Designer de Interiores e 
Especialista em Arquitetura e na Área de 
Clínicas de Saúde
@interiorescsuellencampos
@plannejeboavistafortaleza

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Um quarto sóbrio 
cheio de personalidade!

“Nosso cliente nos procurou querendo um 
quarto funcional para que ele pudesse passar 
mais tempo, principalmente agora, por conta 
da pandemia,” ele queria um espaço para tocar 
violão e ter um local para estudar”.
Além disso, desejava um ambiente que trans-
mitisse um pouco mais sua personalidade, sen-
do músico e fã de tons mais sóbrios foi fácil tra-

personalidade para o espaço, queríamos criar 
um impacto logo na entrada, e para isso utiliza-
mos o quadro do artista Joel Santos, com essa 
grande digital estampada na parede. 
E para executar este projeto, contamos com a 
nossa parceria com a Boa Vista Planejados, que 
permite infinitas possibilidades de criação, tra-
balhando com móveis que são realmente sob 
medida, que executam exatamente aquilo que 
propomos para o projeto, com a qualidade e 
acabamento impecáveis. E também adoramos 
a variedade de materiais que a Boa Vista tra-
balha, para este projeto utilizamos os padrões 
Freijó Âmbar e Ópera Vel e no roupeiro traba-
lhamos com o espelho prata, que casou perfei-
tamente com nossa proposta.”

çar o estilo de decoração deste projeto”.
Adrieny que é designer de interiores  nos conta 
como foi o processo de construção deste proje-
to: “Usamos como referência o estilo industrial, 
trazendo a composição entre tijolinhos, cimen-
to queimado e tons mais escuros para esta pro-
posta, aproveitamos os objetos que o cliente já 
tinha para compor a decoração e trazer mais 

Adrieny Souza - Designer de Interiores e lojista Boa Vista Planejados.
Rua João da Cruz 25, sala 401 - Praia do Canto - Vitória/ ES

@adrieny.interiores    @boavistaplanejadosvix

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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A excelência que vai do 
atendimento a execução!

“Eu e minha esposa procuramos a Casa Design 
para fazer os móveis planejados da nossa nova 
casa, através de indicação de um amigo próxi-
mo recebemos boas referências!
Após o contato inicial, ficamos muito felizes   
pelo bom atendimento que recebemos do pro-
prietário Adilson, sempre atencioso e disposto 
em nos atender, nos mostrou variedades e op-
ções, e isso nos fez gostar muito da qualidade 
oferecida pela fábrica Boa Vista.

Após negociarmos e fecharmos o pedido de to-
dos os ambientes da nossa casa a experiências 
com a Casa Design foi excelente, porque tive-
mos muita atenção na execução do projeto, na 
flexibilidade na discussão do preço/pagamen-
tos e prazo, finalizada a montagem fizemos a 
conferência e foi uma grata satisfação o resul-
tado final, excelente qualidade. Eu e minha fa-
mília recomendamos a todos! ”
Carlos Borba - Cliente Casa Design

Uma sala de reuniões 
imponente e moderna

Responsável pelo projeto deste escritório de 
advocacia na cidade de Dourados/MT a arqui-
teta e designer Marjorie Garcia Gomes fala so-
bre suas inspirações: “Este projeto do escritório 
teve como principal objetivo transmitir força, 
seriedade e confiança! ”
Para isso foram aplicadas as texturas de pedra, 
madeira e couro, marcando tons fechados com 
muita elegância. Para ela independente do am-
biente um móvel bem planejado vai muito além 
de estética e acabamento, ele proporciona fun-
cionalidade, conforto e interação, além de uma 

execução impecável a empresa deve oferecer 
um pós-venda de qualidade, garantir a satisfa-
ção do cliente durante e depois da venda! 
Sobre o móvel planejado ela é categórica! O 
presente e o futuro são a praticidade! “ Cada dia 
que passa nossos clientes querem mais funcio-
nalidade, leveza e baixa manutenção, nos dias 
de hoje o tempo passa tão rápido e isso faz com 
que nossa estada em cada local tenha que ser 
prazeroso, e usufruir dos ambientes e de cada 
móvel planejado da melhor forma faz parte do 
lazer e bem-estar.”

Arq. Marjorie Garcia Gomes @marjorie.arquiteta
Costuma se inspirar em texturas naturais e tem como meta 
projetar ambientes que causem emoções.

Execução do Projeto: Boa Vista Dourados/MT
@boavistamarcenariaindustrial

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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CASA DESIGN | Rua Roberto Santos 100, centro, Santo Antônio de Jesus/BA | (75) 3016-0299 @casadesignmoveisplanejados

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Satisfação que ultrapassou 
as expectativas!

Sempre busquei uma empresa de móveis pla-
nejados que preenchesse todos os nossos re-
quisitos, além de ter um esposo altamente de-
talhista em tudo que ele faz, tive que buscar e 
acertar no mercado uma empresa que nos sur-
preendesse do projeto até montagem dos mó-
veis, foi aí que encontrei a diCasa.
De início aquela dúvida, se realmente iriamos 
gostar, se poderia seguir adiante e foi aí que a 
diCasa fez toda a diferença e confesso que fo-
mos surpreendidos em todos os estágios do 

Meu agradecimento a família diCasa e quero 
mais uma vez dizer que com certeza indicaria 
esta empresa aos meus amigos mediante mi-
nha grande admiração e satisfação por cada 
projeto que deixou minha casa mais linda e 
confortável.
Ianara Milena Bezerra de Mendonça
Cliente diCasa Planejados
@dicasamossoro

atendimento e execução, fiquei encantada com 
a qualidade e acabamentos dos móveis. Con-
segui deixar meu esposo muito satisfeito com 
tamanha admiração ao ver tudo lindo e prin-
cipalmente em ótima qualidade em todos os 
detalhes. Hoje só tenho a agradecer a família 
diCasa e a Boa Vista Planejados por ter deixa-
do minha casa como sempre quis! Quero aqui 
deixar nosso registro de satisfação pelos mó-
veis, confesso que ultrapassou nossas expec-
tativas.

diCasa Planejados | Av. João da Escóssia 1250, SL102- Nova Betânia- Mossoró/RN
www.dicasaplanejados.com | @dicasamossoro

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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MONTADOR

Elizandro Previatti trabalha na Dhejota Ex-
clusiva Boa Vista na cidade de Passo Fundo, 
conta que aprendeu a montar móveis com seu 
irmão Evandro, até o dia em que recebeu o 
convite do Marcelo para trabalhar com ele, e 
hoje é o encarregado da equipe de montagem 
da DHEJOTA. 

“Me orgulho muito em fazer parte desta equi-
pe, e levar o nome da Boa Vista planejado aos 
lares de nossos clientes.”

• O que levou você a se interessar pelo ramo 
dos planejados? 
A qualidade dos móveis após ver o trabalho fi-
nalizado.
• Quais as vantagens em montar Boa Vista? 
Como a tecnologia com que a fábrica produz 
os móveis fica muito mais prático para montar, 
sem perder a qualidade dos móveis. 
• Quais cuidados que você tem ao começar 
uma montagem em uma residência/ ambiente 
corporativo? 
Acima de tudo tem que ter organização, primei-
ro eu procuro saber tudo o que o cliente precisa, 
depois peço as informações do ambiente e so-
mente depois começo a montagem. 
• Quais detalhes na montagem você considera 
essencial para ter um móvel perfeito? 
Entender bem o projeto e ter o máximo de aten-
ção na hora da montagem, assim conseguimos 
atingir um projeto ideal do início ao fim, entre-
gando satisfação aos nossos clientes. 
• Qual sua visão para o futuro do móvel pla-
nejado? 
Eu vejo que o planejado só tem a crescer, como 
os espaços dos ambientes estão ficando cada 
vez menores, o planejado será indispensável 
para ter um espaço confortável e aconchegante.

Um trabalho minuscioso 
e cheio de expectativas!

Elizandro Previatti

• Éderson Ersico, o que levou você a se inte-
ressar pelo ramo de planejados?
Iniciei no ramo de móveis muito cedo, foi meu 
segundo emprego, então fui buscando conheci-
mentos cada vez mais e me aperfeiçoando nos 
planejados até o dia de hoje cada dia um desafio 
maior que o outro.
• Quais as vantagens de montar Boa Vista?
Hoje montar Boa Vista está cada vez mais prá-
tico uma empresa que sempre investe em ma-
quinários e tecnologias para facilitar a monta-
gem e tornar cada vez mais eficaz do trabalho 
dos montadores.
• Quais cuidados que você tem ao começar 
uma montagem em uma residência/ambiente 
corporativo?
Ao chegar em uma casa dos clientes ter uma 
boa aparência e demostrar segurança ao clien-
te. Manter tudo sempre limpo e organizado que 
ele confie no trabalho do início ao fim.
• Quais detalhes na montagem você considera 
essencial para ter um móvel perfeito?
Os detalhes em uma montagem é sempre ter 
uma boa regulagem de portas e gavetas e man-
ter o móvel e o local limpo no término de uma 
montagem para deixar os clientes satisfeitos.
• Qual sua visão para o futuro do móvel pla-
nejado?
Minha visão para o futuro dos móveis planeja-
dos é nunca deixar de buscar conhecimentos 
para cada dia superar os desafios e manter os 
clientes satisfeitos e seus sonhos realizados!

• Fabrício Potrich, o que levou você a se inte-
ressar pelo ramo de montador de planejados?
Foi uma oportunidade que apareceu de traba-
lho, acabei gostando e estou até hoje, pois vejo 
a importância do trabalho.
• Quais as vantagens de montar Boa Vista?
Cada vez vem mais prático de montar, a furação 
vem cada vez melhores e prontas de fábrica, o 

Éderson Ersico já tem 18 anos de profissão, já 
Fabrício Potrich trabalha a 9 anos no ramo, atu-
almente ambos fazem parte da equipe de mon-
tagem da Boa Vista Home Design de Sarandi/
RS.

que eu considero algo muito bom para um re-
sultado mais ágil e com excelência.
• Quais cuidados que você tem ao começar 
uma montagem em uma residência/ambiente 
corporativo?
Os principais cuidados são isolar o local e piso 
com plástico bolha ou e tapete paras ferramen-
tas não danificarem o ambiente, e assim man-
ter a casa do cliente sempre em ordem.
• Quais detalhes na montagem você considera 
essencial para ter um móvel perfeito?
Regulagem de portas e gavetas, limpeza do 
móvel e do local, organização, o cliente fica mui-
to satisfeito ao ver que no final do trabalho sua 
casa está impecável.
• Qual sua visão para o futuro do móvel pla-
nejado?
Nós como montadores devemos sempre nos 
aperfeiçoar para acompanhar as novas tecno-
logias e inovações, só assim nos tornaremos 
excelentes naquilo que fazemos todos os dias.

Éderson Ersico e Fabrício Potrich
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GALERIA

Projetos realizados

Projeto: Designer Cleiton R Kaufmann e Vinicius Pivetta
Execução: KAUFMANN Design de Interiores Loja Home Design Xanxerê/SC

Projeto: Suelen Campos | Execução: Planneje Boa Vista Fortaleza
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+projetos

Loja Singular Arquitetura - São Luís/MA Euromadrid - Porto Alegre/RS Realize Home Design - Três de Maio/RS

Loja Artflex - Jundiaí/SP

GALERIA
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