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EDITORIAL

Estamos chegando ao final de mais um ciclo, mais um ano que se finda para dar 
lugar a outro totalmente novo, cheio de projetos, esperanças e muito trabalho.
2017 está sendo um ano de grandes desafios, mas com bons resultados. A Boa 
Vista, sempre pensando em inovar, trouxe muitos lançamentos e melhorias no 
produto, sempre trabalhando para levar o melhor em móveis sob medida aos 
nossos clientes.
E para essa edição temos mais novidades. São três novas cores de chapa e sete 
puxadores, que estão chegando para deixar seus ambientes ainda mais lindos, 
elegantes e funcionais.
E como já estamos de olho em 2018, não podíamos deixar de apresentar algu-
mas tendências de cores para o próximo ano. No caderno decoração o desta-
que são as cozinhas, com seus formatos e estilos diferentes. 
Neste segundo semestre tivemos inaugurações de novas lojas Boa Vista. Com 
destaque para a inauguração da Boa Vista Home Design em Sarandi-RS. Um 
novo conceito de loja, trazendo o que há de mais moderno na linha da Boa Vista 
e complementos.

Fique à vontade e confira tudo de 
bom que trouxemos para você!

Boa Leitura.
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1º Planejado 100% editável do Brasil

A tecnologia da Boa Vista permite que se tenha flexibilidade na edição de 

módulos proporcionando projetos exclusivos, móveis personalizados e 

na medida que você precisa.

Desde 1995 a Boa Vista dedica-se a arte de fabricar móveis com 

qualidade, design contemporâneo, conforto e sofisticação. Seguindo as 

últimas tendências do setor, a empresa atua na produção de móveis 

planejados e conta com uma linha completa possibilitando projetos de 

cozinhas, dormitórios home theater, home offices, áreas de serviço e 

banheiro.
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Cozinha
estilos e modelos

A cozinha é o coração da casa. Lugar de reunir a família 
ao redor da mesa, ter aquela conversa gostosa com os 
amigos, e o melhor, sempre acompanhado de uma comi-
dinha. Que delícia!!
Esse espaço precisa de algumas qualidades únicas, ne-
cessita de móveis de cozinha adequados e deve ser resis-
tente o suficiente para aguentar calor, vapor e movimen-
tação de pessoas. Acima de tudo, deve ser um ambiente 
agradável e refletir o seu estilo. Permita-se a esse direito 
e você terá mais do que um lugar para cozinhar! 
Como sabemos, hoje as casas e apartamentos estão 
cada vez menores, e consequentemente as cozinhas já 
não tem todo aquele espaço que gostaríamos. A melhor 
solução para deixar tudo organizado, funcional, bonito e 
aproveitar bem o espaço, é fazer uma cozinha sob medi-
da.  Mas o sob medida não é apenas para pequenos espa-
ços, quem dispõe de uma ampla cozinha pode aproveitar 
muito o sob medida também.

DECORAÇÃO

Imagem Catálogo Boa Vista. 
Cozinha com estilo industrial.
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As cozinhas em formato de “U”, são perfeitas para garantir 
o máximo de funcionalidade na disposição dos elementos, 
elas se adaptam em espaços estreitos, mas sua utilização 
normalmente se dá em espaços mais amplos, resolvendo 

perfeitamente as necessidades dos moradores. Esse tipo de 
cozinha utiliza três paredes para apoiar os armários.

Show Room BH Móveis – Carazinho-RS

Cozinha Americana com ilha e bancada. Projeto Rossini Projetados

Os modelos podem ser os mais variados pos-
síveis, o que não faltam são opções, tudo vai 
depender do seu estilo, gosto e espaço. 
As cozinhas americanas são as queridinhas 
do momento. Também conhecidas como co-
zinhas integradas, são cada vez mais comuns 
em novos imóveis. Não são apenas as casas 
pequenas que pedem cozinhas e salas de jan-
tar ou sala de estar, no mesmo espaço, a in-

BOA VISTA

tegração deixa qualquer lugar mais prático e 
moderno, passando de um cômodo, que nor-
malmente é restrito a poucos, a ser da área 
social. Nesse estilo é interessante ter algum 
móvel que delimite os espaços, mas que man-
tenha a ideia de integração. Ao usar uma ban-
cada ou ilha, ela divide os espaços e serve de 
mesa ou de apoio para alimentos e utensílios 
enquanto cozinha.
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DECORAÇÃO

Algumas tendências vão e voltam ao longo do 
tempo. O que está voltando com tudo são as co-
zinhas de estilo clássico. 
Armários com puxadores cheios de estilo e ares 
de antigamente. Cozinhas com essas caracte-
rísticas estão cada vez mais presentes nas ca-
sas, inclusive nas mais modernas. As portas em 

estilo clássico servem como molduras para os 
eletrodomésticos de última geração, criando um 
diálogo harmônico entre passado e futuro. Na 
Boa Vista você encontra frentes e puxadores no 
estilo clássico para compor uma linda cozinha. O 
que não vai faltar são cores para você escolher, 
são 24 cores com acabamento brilho ou fosco.

Há diversos modelos diferentes de cozinhas, mas além 
do modelo devemos pensar também no estilo que 

vamos querer para a nossa cozinha.

Há quem prefira uma cozinha no formato de 
corredor ou paralela. Esse modelo é aquele em 
que existem duas bancadas alinhadas, uma de 
frente para outra, geralmente conectam dife-
rentes ambientes, por isso a necessidade do 
corredor. Esse modelo é utilizado em cozinhas 
estreitas e alongadas, mas com área suficiente 
para ter um corredor entre os armários de pelo 
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Projeto Fecris Móveis Planejados – Vista Gaúcha-RS

menos 120 cm, possibilitando a passagem de 
duas pessoas. 
O modelo de cozinha linear normalmente é 
utilizado quando a cozinha é estreita e longa. 
O ideal é que a pia fique no meio (entre fogão 
e geladeira) permitindo que estes dois fiquem 
separados e o meio funcione como espaço de 
apoio para estas duas áreas.

Cozinha estilo clássico da loja Boa Vista Home Design. 
Com portas Europa e acabamento azul fosco.
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DECORAÇÃO

Outro estilo que vem ganhando espaço é o industrial, 
desenhos brutos, instalações elétricas, tubulações aparentes 

e equipamentos pesados são marcas desse estilo, que tem 
feito sucesso mundo afora. É certo que essa tendência, prática 
e contemporânea, agrada mentes mais arrojadas e que não se 

preocupam em deixar muitos elementos à mostra. Afinal, é isso 
que leva personalidade ao espaço.

Os acessórios são peças chaves na cozinha. Eles possibilitam 
maior organização, além de dar um toque moderno ao seu móvel.

Coluna Articulada

Organizador de talheres inside
Projeto de cozinha industrial da 
loja Boa Vista Home Design – Sarandi-RS



PRODUTO

New colors
lançamentos Boa Vista

De fácil combinação, as cores lisas continuam a encantar a todos. Desde que foi 
apresentada em Milão como tendência, cresce todos os dias a procura por pa-
drões lisos. Eles são democráticos e atemporais, dificilmente saem “da moda”.
Como destaque a Boa Vista está lançando mais duas opções de cores lisas: o 
Azulão e o Brita da Masisa. 
Segundo a Masisa a inspiração da cor Azulão é um pássaro de mesmo nome. O 
Azulão é um pássaro dócil, natural do nordeste, centro e sul do Brasil, também 
encontrado em alguns países do continente. O contraste do azul intenso do 
corpo com o tom acinzentado das asas se reproduz no painel, que tem efeitos 
de brilho e fosco em sua superfície com textura de madeira pintada.
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A Brita é produzida a partir de rochas fragmentadas, esse material 
simples e forte, tão presente no cotidiano brasileiro, em estradas, 

jardins e construções, foi a inspiração para a criação do padrão 
Brita, um painel de cor cinza quente, com efeitos de brilho e fosco, 

desenvolvido sobre uma textura de madeira pintada.

PRODUTO

Apesar das cores lisas estarem muito presentes 
na decoração, não podemos deixar de apresen-
tar novas cores madeiradas. A novidade da Boa 
Vista para esse padrão é a cor Steel da Berneck. 
O padrão STEEL MATT, segunda o Berneck, re-
mete ao conceito industrial, também pode ser 
classificado como um hibrido, trazendo a sen-
sação de uma pedra ou de um metal oxidado, 
transformando esse padrão em uma solução 
versátil e contemporânea para ser utilizado em 
áreas amplas ou como destaque, garantindo 
ambientes modernos e cheios de estilo. Com 
o toque aveludado e quente que o acabamen-
to MATT transfere, permite uma sensação de 
conforto ao toque e uma experiência única ao 
projeto de mobiliário ou interiores.
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PRODUTO

Puxadores
Detalhes são o que tornam único e dão perso-
nalidade ao ambiente. Como os puxadores, que 
embelezam seu projeto e dão destaque ao mó-
vel, agregando estilo à decoração da sua casa
Os modelos de puxadores de sobrepor normal-
mente são os preferidos, pois se destacam na 
decoração e são mais fáceis de instalar do que 
os embutidos. 
Quando pequenos, esses puxadores são mais 
básicos e discretos. Podem ter o formato ar-
redondado, mais clássicos, ou serem quadra-
dos. Os puxadores pequenos são os mais pro-

curados para garantir decorações mais limpas 
e para darem destaque apenas ao móvel.  Os 
puxadores grandes e de metal maciço são pe-
sados e podem ser o toque de brilho do seu 
móvel. Eles são muito utilizados em gaveteiros 
e portas de armários grandes, pois garantem 
mais estabilidade na hora de abrir o móvel.
Os lançamentos da Boa Vista para este segun-
do semestre de 2017, são puxadores pequenos 
de sobrepor, com acabamentos cromados, me-
tal escovado e nas cores branco e preto. Confira 
os 7 novos modelos de puxadores.

Puxador Luce 1260

Puxador Ramp Níquel

Puxador Luminositá 
3201/40

Puxador Luminositá 
1024

Puxador Vibrare 
6410/160

Puxado Acqua

Puxador vibrare 
1312 marrom
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ESPECIAL

Tendências 
de Cores

para 2018

As cores traduzem sentimentos. São o ponto de 
partida para a moda, para a decoração, arqui-
tetura, design... Com as cores criamos concei-
tos e damos vida a ambientes, roupas, lugares, 
objetos. Com o fim de 2017 se aproximando, já 
estamos de olho nas tendências para o próximo 
ano. O Instituto de Cores Pantone é quem dita as 
principais tendências de cores. A Coral também 
já tem sua aposta para 2018.
O Instituto de Cores Pantone anunciou em Chi-
cago as tendências para 2018. O estudo consi-
dera o que de mais relevante é apresentado em 
passarelas de moda, teatro, televisão, filmes, ar-
quitetura e comidas. E também avalia os hábitos 
de consumo por todo o mundo. Sobre as cores 
que irão influenciar o mundo da moda e decora-
ção, a Pantone anunciou oito paletas. Elas reú-
nem cores metalizadas, perolizadas e intensas. 
A Pantone ainda não revelou qual será a cor de 
2018, mas já aponta os tons que estão ganhan-
do destaque. E são eles os metálicos, peroliza-
dos e intensos. De acordo com Letrice Eiseman, 
diretora executiva da Pantone, os metálicos são 
os novos neutros. Já as cores perolizadas são 
consideradas um imã para os olhos, e os tons in-
tensos estão cada vez mais presente em nosso 
dia-a-dia. Confira as paletas de cores apresenta-
das pela Pantone, e seus conceitos criativos.

“Verdure”
Neste conjunto, diferentes verdes (médios e 
claros) se combinam com roxos-claros e outros 
tons pálidos de amarelo e azul, como o “eg-
gshell blue”, algo próximo ao verde-água, cor 
que simboliza saúde.
inspirada na natureza, essa paleta simboliza a 
saúde e a sensação de bem-estar.

“Playful”
O “amarelo-Minion” , cor apresentada pelo ins-
tituto em 2015, é uma das estrelas desta pale-
ta. Ele fica ao lado de outros tons vivos, como 
verde claro e rosa “goiaba” e cores que beiram 
uma espécie de pastel neon, como azuis, ver-
des e rosas mais claros. “As pessoas precisam 
sorrir”, afirmou Eiseman sobre o conjunto, que 
remete à diversão.

“Discretion”
Como o próprio nome já diz, este conjunto traz 
cores discretas que devem cair no gosto de 
quem prefere uma decoração mais neutra. Ao 
contrário da paleta anterior, esta possui tons 
mais neutros puxados para o rosa, para o ver-
melho e para o roxo. Tons leves estarão com 
força em 2018. Principalmente, o rosa. A cor 
ganha cada vez mais espaço, de acordo com o 
estudo.

“TECH-nique”
O turquesa, o rosa choque e os tons intensos 
de roxo fazem com que esta paleta lembre um 
doce. Segundo Leatrice, este conjunto é o de 
cores “que parecem brilhar de dentro para fora”. 
As cores perolizadas estão reunidas aqui.

“Far-fetched”
De acordo com Leatrice, este conjunto, em que 
tons terrosos de marrom, vinho e amarelo 
vêm ao lado de rosas claros e chamativos, 
“abrange muitas culturas diferentes”.

 “Resourseful”
Este conjunto tem como estrelas dois tons com-
plementares: o azul e o laranja. “Esta é uma 
combinação interessante de cores, ela combi-
na tons quentes e frios aos quais você ape-
nas não consegue parar de olhar”, disse ela.

 “Intricacy”
Esta paleta traz tons metálicos (os 
“novos neutros” segundo o instituto) 
com toques dramáticos de amarelo 
e chumbo. Os tons de preto, cinza, 
marrom com um toque metálico 
também estão nesta paleta.

“Intensity”
Segundo a diretora executi-
va da Pantone, esta paleta 
combina cores que reme-
tem força, poder e so-
fisticação, balanceada 
com preto e dourado.
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ESPECIAL

A Coral traz como a cor do ano o Adorno Rupestre. O tom é um cinza 
rosado, suave e quente, que remete à aconchego e acolhimento e 
vai de encontro à necessidade de uma casa que seja um refúgio, o 

local onde se encontra conforto, segurança e abrigo. Ela foi escolhida 
para ajudar você a se reconectar com as cores calmas e tranquilas 

encontradas na natureza. Esse tom de tinta contemporâneo pode ser 
usado em diversas combinações de cores para criar astrais diferentes, 

dependendo da atmosfera que você quer criar na sua casa.

Com um tom suave de rosa, Adorno Rupestre 
cria uma sensação de bem-estar em qualquer 
cômodo. A versatilidade da tonalidade significa 
que você pode usá-la em diversas combinações 
de cores – de verdes ácidos a azuis frios – para 
criar o astral certo para você.

Adorno Rupestre pode ser combinado com tons 
terrosos para criar uma combinação de cores 
rica. Quebrar essas tonalidades quentes e har-
monizadas com um toque de azul petróleo dá 
mais elegância ao aconchego. Ou combine com 
cores mais claras para uma atmosfera delicada, 
mas quente.

fonte: www.coral.com.br
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ESPAÇO 
DO PROJETISTA/
ARQUITETO Douglas Vilella Theodoro, proprietário da Della 

Móveis Planejados, trabalha há 16 anos com móveis 
planejados, dos quais está há 6 anos com loja própria.

Douglas conheceu a Boa Vista através do re-
presentante Ademilton, justamente quando 
buscava uma nova marca. “Meu foco desde 
quando inaugurei a empresa, comenta Douglas, 
sempre foi buscar o que tem de melhor em mó-
veis planejados para meus clientes/amigos, op-
tei pela Boa Vista pois eu estava sentindo uma 
grande necessidade de trabalhar com produtos 
sob medida para evitar recortes no imóvel do 
cliente e garantir um melhor acabamento final 
ao móvel, agregou ainda na minha decisão o 
fato da fábrica me proporcionar a possibilida-
de de criar projetos exclusivos e personalizados 
para cada cliente, os 10 anos de garantia e tudo 
isso com um ótimo custo benefício”, completou 
Douglas.
O consumo de móveis planejados no Brasil ga-
nhou grande destaque nos últimos anos. Com 
apartamentos menores, se faz necessário mó-
veis que caibam nos ambientes, mas que man-

tenham sua funcionalidade e beleza. Segundo 
Douglas “hoje em dia com o novo conceito da 
construção civil, as pessoas são obrigadas a 
adquirirem móveis planejados e nós buscamos 
facilitar isto, neste momento oferecemos di-
versas opções de pagamento, flexibilidade para 
ajustar datas e valores de acordo com o orça-
mento do cliente e sempre buscamos melhores 
condições para facilitar a aquisição e realização 
deste sonho que é os móveis planejados e isso 
alavancou e muito as vendas. Antigamente era 
muito mais difícil a compra dos móveis planeja-
dos. ” Para Douglas, apesar do momento eco-
nômico em que vivemos, o mercado de móveis 
planejados está muito favorável para quem tra-
balha com responsabilidade, respeito e amor no 
que faz, “digo isso pois estou vendo muitas em-
presas que vinham atuando no mercado e agin-
do de forma desleal fechando as portas e isso 
faz com que as empresas sérias se destaquem”.

A Boa Vista conta com um sistema de produção 
integrada, entre software de projetos e produ-
ção, o que possibilita a criação de móveis em 
formatos e medidas exclusivas para cada clien-
te. Uma das opções para construção do móvel, 
são as peças de elaboração. Segundo Douglas, 
as peças de elaboração “ajudam e muito na di-
ferenciação dos projetos nos tirando da briga di-
reta com nossos concorrentes, dando liberdade 
para nossos profissionais e clientes de explora-
rem ao máximo a imaginação e criatividade”. 
A Della Móveis Planejados está no mercado 
através de profissionais com mais de 16 anos 
de experiência no ramo, sempre atendendo 
seus clientes com muita responsabilidade, 
acompanhando tudo nos mínimos detalhes até 
a conclusão do projeto e sempre supervisionan-
do as montagens de perto. Segue uma rigorosa 
política de qualidade, desde o atendimento per-
sonalizado com loja climatizada e bem localiza-
da, ao prazo de entrega, montagem e as diver-
sas opções de acabamento. Aqui nosso cliente 
encontra projetos otimizados a sua necessida-
de, aproveitando ao máximo seu ambiente, seja 
um dormitório, banheiro, cozinha, home theater 
ou até ambiente corporativo. Sempre ligada nas 
tendências de design, decoração e arquitetura, 
a Della oferece o que há de melhor no merca-
do a seus clientes, com produtos que garantem 
um móvel para vida toda. Conta ainda com vá-
rios profissionais da região, trabalhando junto 
com muito carinho e dedicação para tornar os 
projetos dos clientes em realidade. Pensando 
no meio ambiente, A Della Móveis tem como 
parceiro empresas que respeitam a natureza e 
utilizam apenas madeiras certificadas em todos 
os seus processos, oferecendo fabricação pri-
morosa com alto padrão construtivo, elegância 
e qualidade.
Para conhecer a Della Móveis Planejados faça 
uma visita na Av. Francisco José de Camargo An-
drade, nº 777, Bairo JD. Chapadão, em Campi-
nas-SP, ou pelo telefone (19) 3305 8702.
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Everson Roberto Bazzo e Ana Paula Cosorti Bazzo são 
designers e proprietários da Requinty Móveis de Tietê-SP.

Há 3 anos trabalham com Boa Vista, e estão super-
satisfeitos com o produto, “estamos trabalhando 
com Móveis Boa Vista há 3 anos, está sendo uma 
parceria de sucesso, pois oferecemos aos nos-
sos clientes um produto com altíssima qualidade, 
entregamos num prazo curtíssimo, e com preço 
justo!” Comentou Everson. “Aqui nosso lema é: 
deixe que a Requinty realiza seu sonho! Teremos 
o prazer em fazer um projeto exclusivo, com to-
que de design!”  completou. A busca por produtos 
de qualidade é unanimidade entre os clientes. Um 
móvel com acabamento perfeito, designer exclu-
sivo e cores que combinam com seu ambiente é 
essencial em um projeto de móveis planejados. O 
móvel ser feito na medida que o cliente precisa, é 
outra vantagem da Boa Vista, pois o móvel já vem 
prontinho de fábrica, não precisa ser cortado na 
casa do cliente. Everson comenta que “todos os 
clientes estão muito satisfeitos com os produtos 
Boa Vista, principalmente quem busca um móvel 

diferenciado com toque de design. Temos vários 
novos clientes que realizaram seus sonhos aqui 
na Requinty, com Móveis Boa Vista através de in-
dicações de amigos e familiares que já fecharam 
negócio com a gente. ”
Segundo Everson, a Requinty encontrou na Boa 
Vista tudo o que precisavam, “um produto sem 
restrições de dimensões, podendo alterar 100% 
as dimensões tanto na largura, altura e profun-
didade. A Boa Vista possui um grande diferen-
cial em suas modulações, oferecendo ferragens 
de altíssima qualidade, sistemas de fixação de 
tampos e prateleiras de acabamento perfeito, e 
muitas opções em portas de vidros e espelhos, 
bem como painéis em MDF e MDP de diferentes 
espessuras e cores, sempre lançando cores novas 
conforme as tendências do design”.
Conheça pessoalmente a Requinty Móveis na Rua 
Lara Campos, nº 703, Centro em Tietê-SP, ou pelo 
telefone (15) 3285 2200.

ESPAÇO 
DO PROJETISTA/
ARQUITETO

Decorado no Edifício Lindenberg. 
Edificio de altíssimo padrão na 
cidade de Piracicaba, projeto 
de autoria do Studio 5205, 
montagem e administração da 
Requinty Móveis

Show Room da Requinty Móveis. Cozinha na cor Frassino, com espelho bronze Everson Roberto Bazzo e Ana Paula Cosorti Bazzo
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ESPAÇO 
DO PROJETISTA/
ARQUITETO

Pensa em uma loja em que você entra e se apai-
xona logo de cara. Essa é a Show! Ambientes 
Projetados, localizada na Rua Juvenal Pompeu, 
277, e demonstra em seu show room todo o 
conceito e o diferencial do trabalho que desen-
volvem. 
A Show! Ambientes Projetados é especializada 
em criar e executar projetos completos, únicos e 
exclusivos para ambientes residenciais e comer-
ciais e oferece além dos móveis planejados uma 
grande linha de papéis de parede e persianas. 
Tudo com muito requinte e sofisticação. E por 
ter todos esses diferencias, foi eleita a melhor 
empresa de móveis planejados de Barra Bonita 
e Igaraçu do Tietê-SP.
“Nossos móveis são totalmente sob medida 
com um sistema de fabricação industrial e in-
formatizado, utilizando as melhores tecnologias 

Desde 2012 no mercado, a Stello Arte e Inova-
ção se destaca pelo atendimento personalizado 
e pela criação de projetos autênticos e moder-
nos. A equipe é composta por profissionais ex-
perientes, que zelam pela satisfação dos clien-
tes durante todo o processo.
A Stello trabalha, de forma exclusiva, com a Boa 
Vista Móveis Planejados, a primeira empresa 
brasileira 100% editável. Desta forma, os am-
bientes são criados de acordo com as necessi-
dades dos clientes, possibilitando o aproveita-
mento total do espaço disponível.
Na Stello Arte e Inovação, os clientes são parte 
integrante do processo de criação. De acordo 
com o administrador Daniel Stello, a partir de 
uma conversa informal, a empresa e o clien-

do mercado com garantia de fábrica pelo perío-
do de 10 anos”, diz Jairo, sócio-proprietário. “O 
nosso modelo de execução, em parceria com 
uma grande indústria moveleira, a Boa Vista Pla-
nejados, com mais de 150 lojas no Brasil, con-
siste em criar um planejamento completo com 
soluções modernas, inovadoras e comprovados 
ganhos de desempenho, economia, qualidade e 
acabamento”, continua.
Com família tradicional no ramo de móveis de 
Barra Bonita, Michelle e Jairo (proprietários) 
concentram todos os seus esforços em novos 
estudos para trazer ao cliente Show! a melhor 
experiência com projetos sintonizados com as 
principais tendências do design internacional. 
“É muito gratificante receber este reconheci-
mento pelo nosso trabalho, isso demonstra que 
a Show!, com um modelo de obra limpa e sus-
tentável, realidade dos grandes centros, está no 
caminho certo”, diz Michelle. “As pessoas aos 
poucos foram entendendo que não trabalhamos 
com modulados e também não somos marcena-
ria, nosso produto é 100% sob medida e segue 
um rigoroso padrão de qualidade”.
Os dois acreditam que fazer parte da premiação 
é uma maneira das pessoas conhecerem a em-
presa. “É com imenso prazer que estaremos jun-
tos para receber esse prêmio. A Show! agradece 
a todos clientes, amigos e a população de Barra 
Bonita e Igaraçu do Tietê por nos escolherem 
como a melhor opção de loja para móveis plane-
jados”, declara Michele. Para conhecer a Show! é 
só acessar o site www.eshowbarrabonita.com.
br. Se preferir faça uma visita na Rua Juvenal 
Pompeu, 277, Vila Operária - Barra Bonita-SP, 
ou ligue para o (14) 3642-3563 – (14) 99794-
1510 (vivo e whatsapp) e (14) 99166-2611.

te conseguem idealizar o projeto perfeito para 
cada situação. 
Daniel revela que, para ele, há três ideias dentro 
do processo, “a primeira seria aquela que vem 
do cliente; a segunda aquela que nós sugerimos 
e, a terceira, a junção destas duas primeiras”. 
Buscando aliar modernidade com qualidade, 
o proprietário da Clínica Levestar, Pedro Della 
Côrte da Rosa, procurou os serviços da Stello. 
O espaço, que foi inaugurado neste ano, foi 
personalizado de acordo com as exigências do 
cliente, que se diz muito satisfeito com o resul-
tado. “Procurei a Stello através de recomenda-
ções de amigos e por experiência própria, pois já 
havia feito um trabalho com eles. Fomos muito 
bem atendidos e ficamos satisfeitos com as 
propostas jovens e inovadoras”, afirma. 
Desenvolvidos pelo designer de interiores, 
Paulo Sartori Júnior, e por Daniel Stello, os am-
bientes da Clínica Levestar se destacam pela 
modernidade e praticidade, aliado ao bom aca-
bamento dos móveis. Desta forma, o estabele-
cimento adquiriu as características necessárias 
a uma clínica, causando uma excelente impres-
são a todos que são atendidos ou visitam o 
local. O proprietário da Levestar ainda exalta o 
cumprimento do prazo de entrega proposto e 
as boas condições de pagamento, característi-
cas que tornam o serviço da Stello ainda mais 
completo. A Stello Arte e Inovação trabalha tan-
to com ambientes corporativos, como é o caso 
da clínica, quanto com ambientes residenciais. 
Para conhecer melhor a qualidade dos serviços 
prestados pela empresa contate o fone (54) 
3452.0669 ou através do Facebook: facebook.
com/stelloarteinovacao. A Stello está localizada 
na rua Avaí, 148, bairro Maria Goretti - Bento 
Gonçalves-RS.

Show! Ambientes Projetados Stello Arte e Inovação
Estará Na Premiação Dos Melhores de 2017 Ambientes modernos e adaptáveis a todos os gostos

Fonte: S2 Notícias. Carla Parezan
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ESPAÇO 
DO PROJETISTA/
ARQUITETO

Gisele Oliveira, proprietária da Boa vista Plane-
jados do Rio de Janeiro, trabalha há 11 anos com 
móveis, porém a 9 anos que está no ramo de 
planejados. Gisele nos conta que conheceu a Boa 
Vita através da internet. “Quando decidi abrir 
minha própria empresa, fiz pesquisas e enviei 
solicitações para várias fábricas, porém, a Boa 
Vista foi a única que me respondeu, através do 
representante André Coutinho. Ele prontamente 
se dispôs a vir ao meu encontro e me apresentou 
o produto de forma clara e objetiva. Como eu já 
trabalhei como funcionária em outras empresas, 
conhecendo um pouco do produto, na hora tive 
certeza de que se tratava de algo muito bom, que 
atenderia as expectativas dos meus clientes”, 
completa. Gisele nos conta, que em sua área de 
atuação, o mercado de móveis é bem concorrido, 
porém com seu trabalho e produto de qualidade 
conquista diversos clientes. “Nossos clientes são 
bem exigentes, buscam qualidade e alguns não 
se importam muito com o preço, mas sim com 

Meu termômetro são os montadores. Como eles 
já trabalharam com várias fábricas diferentes, 
seus conhecimentos são bem-vindos. Eles fa-
lam muito bem sobre as furações, sobre o aca-
bamento de fita borda, sobre as ferragens. Na 
Boa Vista, podemos contar com o setor de con-
ferencia, as peças de elaboração e a capacidade 
de se adaptar muito bem aos espaços, por ser 
realmente sob medida.
De modo geral, nossos clientes estão satisfei-
tos, em um ano de loja, tive alguns retornos. E a 
maioria nos indica para amigos e parentes. Gos-
to do sistema de conferência e de saber que eles 
podem sempre falar conosco.

Boa vista Planejados 
Rio de Janeiro

custo benefício. Infelizmente, há lojistas na nos-
sa região que preferem oferecer um material in-
ferior para baixar custo e assim ganhar na quan-
tidade. Eu vou nessa contramão, meu objetivo é 
o melhor atendimento e projeto, aliando custo 
benefício. Assim, mesmo com um custo um pou-
co maior, acabamos fechando os melhores pro-
jetos,” comenta Gisele.
Ter móveis planejados em casa, alguns anos 
atrás era para poucos. Porém hoje esse mercado 
está mais eclético, e tem se tornado o desejo de 
muitas pessoas ter seus móveis sob medida. Se-
gundo Gisele, essa foi a maior mudança no ramo 
de planejados: o cliente, “pois mesmo os que tem 
um poder aquisitivo relativamente baixo, come-
çaram a se interessar por esse mercado. Passa-
ram a pesquisar mais e a querer entender mais 
sobre o assunto. Porque viram a necessidade de 
se adequar ao novo conceito de moradia, que são 
as novas construções do Minha Casa Minha Vida 
e outros que se espelham nele”, complementa.

Equipe da loja Boa Vista Planejados: Cátia, Lorena, Gisele, Érica
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A loja Felicittá Interiores inaugurou sua loja na 
cidade de Chapecó-SC, no dia 16 de maio no en-
dereço, Rua Uruguai, nº 100 D, Sala 207, Centro, 
próximo a Auto Escola América, oferecendo um 
espaço moderno e completo, com os últimos 
lançamentos da Boa Vista para atender seus 
clientes. Na inauguração estavam presentes 
clientes, autoridades, familiares, amigos, arqui-
tetos e designers da cidade. Também estiveram 
presente o Sr. José Euclides Lorenz, sócio diretor 
da fábrica de Móveis Boa Vista, Giovani, Andres-
sa e Caroline, colaboradores da Boa Vista.

“Conheci a BOA VISTA há aproximadamente 4 
anos atrás na Cidade de Curitiba-PR, onde co-
meçamos a trabalhar em parceria. Agora inau-
guramos a Felicittá Ambientes na cidade de 
Chapecó-SC de onde somos naturais.
Não pensamos duas vezes em estar com essa 
marca nesse novo empreendimento, pois a 
proposta da loja na cidade é atender um nicho 
especifico: Arquitetos e Designers. Quando 
montamos o plano de negócio, entendemos 
que o produto que representamos nos aproxi-
ma desses profissionais que carecem de uma 
verdadeira indústria, que atenda todos os seus 
projetos e criações; já escutamos de arquitetos 
aqui na empresa que agora ele não ficaria mais 
a mercê de pequenas empresas para entregar 

Wlademir é um cliente da Boa Vista de longa 
data que se mudou para Chapecó e continuou 
com a empresa no setor moveleiro sempre ao 
lado da Boa Vista. A nova loja segue o con-
ceito de escritório aonde o cliente encontra 
ótimas opções em projetos de interiores 
e consegue realizar seus projetos exata-
mente como pensou garantindo quali-
dade em produto e personalidade em 
seus ambientes, pois a elaboração 
nos mínimos detalhes traz projetos 
únicos, sofisticados e modernos.

uma obra de tamanho valor e com prazo de en-
trega curto, deixando-o receoso e em dúvida de 
indicar tal empresa. Ou seja, optamos pela Boa 
Vista por que atende nossos clientes com pra-
zo de entrega muito bom e o fator sob medida 
nos deixa muito empolgado. Estamos ainda em 
fase de fechamento de parcerias com grandes 
empresas na cidade, o que fará com certeza 
a marca ganhar visibilidade e peso na região 
Oeste de Santa Catarina, região essa que tem 
pelo menos 500.000 milhões de habitantes.
Os Clientes têm avaliado muito positivamente 
o produto, principalmente pelo fato de atender 
exatamente da forma que imaginaram e isso 
faz da nossa empresa um grande diferencial 
frente aos concorrentes da nossa cidade. ”

Felicittá Interiores
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Pietá Planejados

A loja Pietá, de Ponta Grossa-PR, inaugurou sua 
loja no mês de agosto. Com um show room mo-
derno, seu foco são projetos feitos por arquite-
tos e designers de interiores. 
Os proprietários Arison Sousa e Ayumi Mendes 
estão muito animados com os resultados, “A 
Boa Vista é fantástica, sendo editável, possi-
bilita criações sem restrições, e sem falar nos 
clientes que estão gostando muito do produto 
montado”, comentou Arison Sousa.
Você encontra a Pietá na Rua Professor Heitor 
Ditzel, nº 669, Bairro Estrela, Ponta Grossa-PR. 
tel.: (42) 3027 4335.
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A Decore Ambientes inaugurou seu novo Show 
Room no mês de setembro. Com ambientes 
modernos a loja ficou ainda mais linda e convi-
dativa aos seus clientes, que podem conferir as 
tendências em designer e decoração, além de 
conhecer as diversas possibilidades de projetos 
da Boa Vista.
A Decore Ambientes, fundada em fevereiro de 
2006, conta com especialistas que estão no 
segmento de móveis planejados há mais de 
20 anos, além de uma equipe de profissionais 
experientes e preparada para executar projetos 
personalizados com padrões e tendências in-
ternacionais.

“A Decore acreditou no potencial e na forma com que a Fábrica Boa Vista 
trabalha, além de Sob Medida, os acabamentos e opções de Cores são 
sensacionais. Com isso hoje a Decore completa mais 1 ano junto com a 
Boa Vista. A equipe Decore e nossos clientes estão muito satisfeitos com 
o produto e a qualidade dos móveis.“

Decore Ambientes

Equipe da Decore Ambientes

Fabio Luiz Raminelli, João Donizetti Raminelli e Thiago Donizetti Raminelli, 
sócios da Decore Ambientes
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Já imaginou uma loja completa, onde você en-
contra tudo de mais moderno, funcional e inova-
dor para o interior de sua residência ou empresa 
com design diferenciado e melhor custo benefí-
cio? É exatamente essa a proposta da Boa Vista 
Home Design de Sarandi/RS.
Com 1.215m² de showroom e 600m²de estacio-
namento interno, a loja está localizada às mar-
gens da BR 386 – Km 132, e foi pensada em cada 
detalhe para oferecer uma experiencia única que 
vai muito além de móveis planejados, contando 
com parceiros em projetos para adesivos e pa-
péis de parede, decoração, paisagismo, ilumi-
nação, persianas, esquadrias de madeira, cor-
tinas, enxovais, tapetes, revestimentos, louças, 
metais, gessos, mármores e granitos. Com um 
espaço amplo, ousado e criativo, a ideia é ofe-
recer ambientes planejados para atender todas 
as necessidades de projetos de interiores, desde 

a obra até o acabamento final, finalizando com 
a decoração. Aliadas as constantes evoluções 
do mercado e atualizada as últimas tendências 
nacionais e internacionais da Boa Vista Plane-
jados, a Boa Vista Home Design apresenta um 
novo conceito de negócios em design de inte-
riores, com foco total na satisfação dos clientes. 
Além de contar com uma equipe de parceiros e 
profissionais que apresentarão os melhores 
produtos e serviços para atender as neces-
sidades especificas de cada projeto, a loja 
conta com uma linha exclusiva de móveis 
100% editáveis da Boa Vista Planejados. 
Assim, a Boa Vista Home Design po-
derá atender todas as necessidades 
funcionais e as exigências de cada 
cliente, unindo elegância e sofisti-
cação, com praticidade e design 
contemporâneo. 

Boa Vista
Home Design

Um novo conceito em Design de Interiores 
que surpreende em cada detalhe
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Dez empresas são a Boa Vista Home Design, empresários au-
daciosos, empreendedores que veem oportunidades quando 
outros veem dificuldades. Da união deste grupo, liderados 
por Tarcísio Liell, se fez este novo modelo de negócio.
São elas: Boa Vista Planejados, Apolinario Gesso, Piu 
Bella Mármores e Granitos, Lill Marcenaria, Casa de 
Marco Material elétrico e construção, DMA persianas, 
Criare Enxovais, Personal Comunicação Visual, Del 
Sant paisagismo e Ale Zanonato Arte e Decoração.

A inauguração deste empreendimento aconteceu 
em 22-06-2017, trazendo mais novidade e 
desenvolvimento neste setor para o norte e 
noroeste do RS, servindo de modelo de negócio 
a toda representação Boa Vista Planejados.

Corte da fita. Oficialmente inaugurada a Boa Vista Home Design Um grande empreendimento necessita de uma grande equipe para fazer acontecer. Na Boa Vista Home Design é assim, vários profissionais qualificados estão ao 
dispor dos consumidores para desenvolver projetos nas mais variadas áreas ligadas a finalização e decoração de ambientes, sejam eles comerciais ou residenciais.

INAUGURAÇÕES
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A Baumgardt Comunicação e Eventos criou para a gastronomia 
da noite uma extensão do que o evento já estava a fazer com os 

convidados, viver uma experiencia diferente. Foram três cozinhas 
funcionais, nos ambientes, que apresentaram sabores distintos.

Massas na hora, com o César Rosin Hellen Hoffmann apresentou sabores e aromas surpreendentes

Chef Evani Lemos comandou uma das cozinhas

INAUGURAÇÕES

Cozinha wood
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GALERIA DE
PROJETOS

Projetos realizados Ambientes da loja Boa Vista Home Design
Sarandi-RS
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GALERIA DE
PROJETOS

Rossini Eletromóveis - Anta Gorda-RS Projetos Boa Vista Planejados- Parnaíba-PI do escritorio do fotógrafo 
Múcio Moura e da Cerimonista Nayara Castro

Projetos Boa Vista Planejados- Parnaíba-PI do escritorio do fotógrafo Múcio Moura e da Cerimonista Nayara Castro
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GALERIA DE
PROJETOS Projetos da Singular Arquitetura



50 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 51

GALERIA DE
PROJETOS

+projetos

Rossini Eletromóveis - Anta Gorda-RS

Della Planejados

Boa Vista Planejados  - Passo Fundo-RS

Boa Vista Planejados  - Passo Fundo-RS

Boa Vista Planejados  - Passo Fundo-RS Boa Vista Planejados  - Passo Fundo-RS

Requinty - Piracicaba-SP Requinty - Piracicaba-SP



O novo sistema de acompanhamento de 

pedido da Boa Vista Planejados vai facilitar 

o controle do seu pedido/projeto. 

Com o Sistema Token, basta você acessar 

boavistaplanejados.com/acompanhe  e 

digitar o código de rastreio no local indicado. 

Depois é só acompanhar desde a aprovação do 

seu projeto até a entrega em sua casa.

Exija seu código na loja.

Pedido disponível para consulta em 12 dias.
Serviço exclusivo para Boa Vista Planejados, não abrange 
mármore, granito, eletrodomésticos, utensílios de decoração, etc.

ACOMPANHE 
SEU PEDIDO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO ON-LINE


