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EDITORIAL

A primeira edição do ano vem cheia de expectativas, assim como 
o ano que se inicia. São 365 oportunidades para você mudar, para 
melhorar, evoluir, criar e planejar. A Boa Vista a cada ano que se 
inicia também vai em busca de novidades procurando construir 
um produto diferenciado e na medida do sonho de cada cliente. 
Pensando sempre em ir adiante com um ótimo astral, seleciona-
mos tudo sobre a nova cor do ano: Ultra Violet da Pantone. Saiba 
como ela pode influenciar na sua vida e dicas de como combinar 
cores com a ultra violet.

Nesta edição trazemos um novo lançamento, o Branco Platinum 
da Arauco, um branco para quem busca leveza em seu ambiente. 
Outra novidade da Boa Vista é a promoção você no Paraíso. São 
duas viagens paradisíacas. Confira tudo sobre a promoção e 
como aproveitar a sua viagem. Na galeria de projetos você en-
contra muita inspiração e projetos maravilhosos.

O seu banheiro está precisando de uma cara nova? Trouxemos 
dicas bacanas para você escolher os revestimentos mais ade-
quados, iluminação, os móveis, enfim, dicas para seu banheiro 
ficar fabuloso, prático e com a sua personalidade. 
Confira ainda o depoimento de clientes que compraram Boa Vis-
ta entre outros assuntos. 

Boa Leitura.
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LANÇAMENTO

Branco
Platinum

Um branco perfeito para ampliar ambientes e 
trazer luminosidade aos espaços, esse padrão 
mais branco que todos os brancos, apresenta 
textura similar à laca fosca, o que lhe confere 
um ar de sofisticação. Ideal para mobiliário resi-
dencial ou corporativo de alto padrão, podendo 
ser combinado com outras cores, texturas e pa-
drões madeirados ou fantasia.

Em busca de qualidade e novos acabamentos, a Boa Vista está 
lançando em sua modulação o Branco Platinum, da Arauco.



BOA VISTA

6 | REVISTA BOA VISTA REVISTA BOA VISTA | 7

Convenção
Nos dias 05 e 06 de dezembro recebemos para 
a convenção anual da Boa Vista nossos repre-
sentantes comerciais: Ademilton G. de Oliveira, 
André L. de Sousa Coutinho, Fernando Stello e 
equipe, José Carlos Soares, Leonardo Gomes de 
Sá, Ricardo Signor, Aldemir Macedo Borges e 
Luis Gustavo P. dos Santos, que atendem res-
pectivamente as seguintes regiões Interior de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Grande São Paulo, Minas Gerais, Santa Catari-
na, Paraná e Espirito Santo.
O primeiro dia foi marcado pela presença do Sr. 
Luciano Luis Lima, da Magistral Capacitação. O 
qual conduziu todos os trabalhos do dia, apre-
sentando resultados e motivando a equipe, 
através de dinâmicas e exemplos de superação 
e capacitação.
No segundo dia da convenção foram apresen-
tadas novidades da modulação, futuros lança-
mentos e a nova campanha de 2018.
Na noite do dia 06 de dezembro foi realizada a 
confraternização entre colaboradores e repre-
sentantes. 
Que a partir do conhecimento adquirido nesta 
convenção possamos aperfeiçoar nosso traba-
lho e crescer juntos para fazer de 2018 um ano 
de grandes conquistas.

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, 
mas o melhor que se adapta ás mudanças. Foi com esse 

pensamento de Charles Darwin que a convenção de 2017 da 
Boa Vista foi conduzida. Um momento de reflexão e análise 
sobre o ano que chega ao fim, e de projetar 2018, com uma 

nova visão, novas metas e muito trabalho.
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DECORAÇÃO

banheiro
Dicas maravilhosas 

para acertar na 
decoração do seu

Quando construímos ou reformamos nossa 
casa, todo os ambientes dela são pensados 
com muito carinho, e queremos deixar nossa 
personalidade em cada um deles, com os ba-
nheiros não seria diferente, hoje contamos com 
a criatividade dos designers e arquitetos que 
fazem os banheiros ganharem personalidade 
como os outros ambientes da casa. 
Ambientes planejados minuciosamente para 
suprir nossas necessidades e expectativas, e só 
existe uma forma de não ter surpresas e preju-
ízos nesse processo: Planejá-los, e disso a Boa 
Vista entende muito bem! Venha conferir essa 
matéria que vai ajudar a prever antecipada-
mente cada etapa, deixando seu banheiro lindo 
e funcional!

Para os mais cautelosos existem hoje no mer-
cado inúmeros pisos exclusivos para áreas mo-
lhadas, observe que eles sempre vão possuir 
superfície natural ou acetinada. 
O porcelanato natural tem a superfície mate, 
que vai deixar o ambiente muito aconchegan-
te. E o porcelanato acetinado possui um brilho 
levemente fosco e deixa o ambiente menos es-
corregadio.

Pensar na composição de cores do piso para 
banheiro também é algo importante, quando 
for escolher, leve em conta sua personalidade 
e o restantes da decoração que engloba o ba-
nheiro, afinal o piso precisa ficar harmonioso. 
Caso você queira usar peças coringas para o re-
vestimento, não tenha medo de escolher, exis-
tem inúmeras tipos e formas de peças e pasti-
lhas. 
Levar em conta o tamanho das peças também 
é importante, as peças maiores pedem am-
bientes de dimensões maiores também, caso 
contrário, elas podem encolher os banheiros 
pequenos. Se a ideia é valorizar e dar sensação 
de um espaço maior, aposte em peças de ta-
manhos menores e isso vai ajudar a aumentar 
visualmente o espaço.

Revestimentos
Vamos começar pelos revestimentos de piso, é 
importante lembrar que o banheiro é diferente 
dos outros cômodos da casa, trata se de uma 
área molhada, portanto precisa de revestimen-
tos diferenciados. Tente sempre pensar em 
quem vai usar esse banheiro, se forem idosos 
ou crianças é preciso ter mais cuidado e para ter 
mais segurança evitar os pisos polidos e lisos, 
optando por pisos antiderrapantes, cerâmica e 
porcelanato são os mais usados, eles são resis-
tentes, fáceis de manter, de grande durabilida-
de e você encontra no mercado os mais diver-
sos modelos e tamanhos. 
Se você optar pelo piso polido, é importante 
lembrar que molhado ele se torna muito es-
corregadio e as soluções para você são: usar 
na área do box outro revestimentos ou tapete 
antiderrapantes.

FONTES: 
PROJETOS.HABITISSIMO.COM.BR/PROJETO/COMO-PLANEJAR-BEM-O-BANHEIRO

CASAECONSTRUCAO.ORG/REVESTIMENTOS/PISO-PARA-BANHEIRO/
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A  Arquiteta Caroline Ewerling Guisleri, com 
grande experiência na área de projetos, elencou 
alguns pontos importantes para a criação do 
móvel e decoração do banheiro.
Segundo Caroline o móvel que você vai usar no 
banheiro precisa ser funcional, atender suas 
necessidades, usar bem o espaço sem deixar o 
ambiente sufocante.
O projetista deve prever os pontos de água, luz 
e esgoto, para considera-los na hora de de-
senhar o móvel. Uma opção excelente são as 
gavetas de abertura total para guardar seus 
pertences confortavelmente, e no caso de não 
haver muito espaço, portas deslizantes são 
uma boa opção.
Os nichos também são os queridinhos na deco-
ração do banheiro, além de práticos você pode 
usar elementos decorativos e deixar seu ba-
nheiro mais charmoso.
O espelho pode ser mais do que um elemento 
para se arrumar, ele é uma aliado na decoração 
do banheiro. Você pode revestir o armário aé-
reo com espelho, fazendo parecer apenas uma 
parede e usar a parte interna para guardar seus 
pertences, completou Caroline.

Projeto Boa Vista Home Design
Sarandi-RS

Projeto loja Boa Vista - Parnaíba-PI

Por Caroline Ewerling 
Arquiteta - CAU 182980-7

DECORAÇÃO
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Decoração e vegetação
A decoração deixa o ambiente mais bonito e so-
fisticado. Os elementos e objetos de decoração 
dão um toque especial no momento de finalizar 
o ambiente. Um bom exemplo são as flores e 
plantas, que além de deixar tudo mais bonitos, 
trazem aquele aroma agradável.
Antes de escolher a espécie, é importante ava-
liar as condições de cada banheiro, como as 
dimensões, iluminação e ventilação. É possível 
manter no banheiro diversas espécies, das bá-
sicas violetas às deslumbrantes rosas-do-de-
serto. Basta adotar os devidos cuidados. Outra 

Avenca – luz difusa e terra úmida Tillandsia – luz indireta 
e bastante umidade

Peperômia – pouca 
água e luz indireta

regra básica a ser seguida é deixar as plantas 
próximo a janela, assim vão receber a luz natu-
ral necessário para sua saúde. Se o cômodo não 
possuir janelas esta opção de decoração fica 
mais difícil e a planta precisará de mais cuida-
dos.
Alguns exemplos de vegetação para banheiro 
são: lírios da paz, orquídeas e antúrios que são 
indicadas para os ambientes úmidos. É preciso, 
também estar atento ao perfume! Escolha o 
que mais lhe agradar.  
Outras  opções de plantas 
indicadas a banheiros:

Dicas gerais
Lembre-se sempre que a iluminação é essen-
cial, mas iluminação demais pode ser descon-
fortável na hora do banho e pouca iluminação 
pode atrapalhar na hora de preparar uma ma-
quiagem ou nos cuidados do dia a dia, então 
a melhor solução e focar essa iluminação nos 
pontos certos, colocando spot ou rasgos de luz 
próximo a pia e uma iluminação geral no restan-
te do ambiente.

O Nicho dentro da área do box ás vezes é es-
quecido, mas sua função é essencial para guar-
dar todos os produtos e deixar o espaço interno 
livre na hora do banho. E com essa ideia você 
pode misturar cores e acabamentos, dando 
mais personalidade ao seu banheiro.

FONTES: 
PROJETOS.HABITISSIMO.COM.BR/PROJETO/COMO-PLANEJAR-BEM-O-BANHEIRO

CASAECONSTRUCAO.ORG/REVESTIMENTOS/PISO-PARA-BANHEIRO/

DECORAÇÃO
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Ultra Violet
Criativa, imaginativa,

ilumina o caminho do 
que ainda está por vir

Entre agosto e setembro de 2017 a PANTONE 
havia lançado 8 paletas de cores para 2018, po-
rém a cor Ultra Violet foi anunciada em dezem-
bro de 2017 como a cor do ano.
Segundo a PANTONE a Ultra Violet é uma cor 
“Complexa e contemplativa, que sugere os mis-
térios do Cosmos, a intriga daquilo que ainda 
está por vir e as descobertas que estão além 
do lugar onde nos encontramos agora. O vas-
to e ilimitado céu noturno é simbólico do que 
é possível fazer para continuar a se inspirar no 
desejo de perseguir um mundo que está além 
do nosso.”

Púrpuras enigmáticos também tem sido por 
muito tempo simbólicos de contra-culturas, do 
não convencional e do talento artístico. Ícones 
da música, Prince, David Bowie e Jimi Hendrix 
trouxeram tons da família do Ultra Violet para 
a cena principal da nossa cultura pop ocidental, 
como expressões pessoais da sua individua-
lidade. Expressa em nuances e carregadas de 
emoção, a profunda PANTONE 18-3838 Ultra 
Violet simboliza a experimentação e o não con-
formismo, levando os indivíduos a conhecer a 

Apresentando - Pantone 18-3838, Ultra Violet, a cor do ano Pantone de 2018

sua marca única no mundo e expandir as fron-
teiras através de soluções criativas. Historica-
mente sempre houve uma qualidade mística e 
espiritual relacionada ao Ultra Violet. Esta cor 
sempre foi associada a práticas de expansão da 
consciência, oferecendo uma base mais elevada 
para aqueles que buscam refúgio deste mundo 
super estimulado. O uso de iluminação em co-
res violetas e roxas em espaços de meditação e 
outros locais de encontro, energizam as comu-
nidades que se reúnem ali e inspiram a conexão.

Segundo Leatrice Eisenman, diretora executiva 
da Pantone Color Institute, vivemos em tem-
pos que precisam de criatividade e imaginação. 
É esta energia criativa e inspiradora que nos 
traz a cor indígena PANTONE 18-3838 Ultra 
Violet, um roxo resultante do azul escuro, que 
eleva as nossas expectativas aos mais altos ní-
veis. Evocando a exploração de novas tecnolo-
gias e das grandes galáxias, com a sua expres-
são artística e reflexões espirituais, o intuitivo 
Ultra Violet ilumina o caminho daquilo que ain-
da está por vir.

DECORAÇÃO
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Ultra Violet   
     em home decor
Segundo a Pantone, nos interiores, Ultra Violet 
pode transformar um ambiente numa impres-
sionante forma de auto-expressão, ou de for-
ma invertida, o seu brilho pode abafar a cor num 
ambiente com pinturas modernas em estilos al-
ternativos. Adicionando tons bem temperados 
e brilhantes, Ultra Violet atrai a atenção para 
si, seja na cor de um sofá decorado, numa peça 
de arte ou no detalhe de uma parede colorida. 
Como cor que pode te levar a tantas direções 
opostas, Ultra Violet se afirma em qualquer si-
tuação, seja pela elegância e tradição, seja pela 
ousadia expressa.

DECORAÇÃO
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Como usar a Cor 
do Ano Pantone 2018

A Pantone criou oito paletas de harmonias com 
cores diferentes, onde incluíram o PANTONE 18-
3838 Ultra Violet para ajudá-lo a utilizar esta cor 
especial deste ano nos seus projetos e desig-
ns. Com a Ultra Violet, uma cor-âncora versátil, 
trans-sazonal e sem gêneros em cada paleta, as 
oito cartelas transmitem um sentimento distinto 
e mood próprio, podendo ser facilmente aplica-
das a moda e aos acessórios, a beleza, os interio-
res, casa e aplicativos de design gráfico.

Para inspirar ainda mais seus momentos cria-
tivos, dentro de cada uma dessas oito histórias 
de cores, também há três harmonias de cores 
sugeridas pela Pantone. As harmonias de cores 
fornecem exemplos de como cores individu-
ais na paleta podem ser misturadas e em que 
proporção ou medida. As barras de cores foram 
desenvolvidas exclusivamente para compor a 
harmonia das cores que acompanham cada se-
leção.
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ESPECIAL

PROMOÇÃO

A Boa Vista Planejados está com uma nova 
promoção: Você no Paraíso! Uma promoção 
surpreendente que vai te levar para conhecer 
Cartagena na Colômbia e fazer um cruzeiro pela 
costa brasileira, ambas com direito a acompa-
nhante. Para concorrer é super fácil, basta com-
prar móveis planejados em qualquer loja Boa 

A cidade de Cartagena foi fundada por Pedro de 
Heredia em junho de 1533 e, durante o período 
colonial, foi um dos principais portos nas Amé-
ricas para transporte de ouro e prata, além de 
local para o comércio de escravos oriundos da 
África.
O centro histórico, cercado pelas muralhas de 
Cartagena é a alma desta cidade, que serviu 
como inspiração para Gabriel García Márquez, 
ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 
1982. Aqui, além de sentir a história de vários 
séculos nas ruas de pedra, é possível explo-
rar o Castelo de San Felipe, maravilhar-se 
com um trajeto pelas igrejas antigas e, nas 
proximidades, até mesmo nadar e boiar 
em um vulcão de lama. 

O rei Felipe II mandou construir as Muralhas de 
Cartagena com 11 km de extensão para prote-
ger a região dos piratas como Francis Drake e 
outros invasores, dando origem à cidade amu-
ralhada que atualmente concentra muitos dos 
principais pontos turísticos da cidade. A mura-
lha só foi concluída em 1796. Pode ser visitada 
por dentro e por cima, já que há partes onde é 
larga o suficiente para andar ou ficar sentado 
vendo as pessoas passarem, admirar o mar e 
o pôr do sol.
A cidade murada de Cartagena é muito fotogê-
nica e colorida e tem aquele ar descontraído de 
praia e calor. A arquitetura colonial espanhola, é 
mais imponente que a portuguesa, com pés di-
reitos altos, grandes espaços internos e varan-
das floridas que tornam cada casa, cada esqui-
na em uma foto em potencial. A cidade é cheia 
de monumentos, igrejas, praças e bandeiras de 
Cartagena e da Colômbia.

Cartagena das Índias

Vista e você já está concorrendo. Para cada am-
biente comprado você receberá por email um 
número da sorte, que será sorteado durante a 
próxima convenção no mês de dezembro. 
Separamos algumas dicas e informações sobre 
os destinos, para você já ir pensando em tudo 
que irá fazer nesta viagem inesquecível.
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Famosa no mundo por suas belas praias, a Cos-
ta Brasileira tem o roteiro perfeito para relaxar 
ou se divertir em alto-mar. O litoral do Brasil 
tem 7.491 quilômetros de extensão, compondo 
cenários paradisíacos, seja em ilhas, arrecifes 
e baías. Partindo de Santos-SP o Cruzeiro terá 
parada nas seguintes cidades: Búzios, Salvador, 
Ilhéus e Ilha Grande, retornando a Santos. Serão 

Cruzeiro Pela 
Costa Brasileira

Nem apenas de construções e edifícios históri-
cos compõe-se o dia do turista que visita Car-
tagena. Um dia nas praias ou passeando pelas 
ilhas do Arquipélago de Rosário, com águas cla-
rinhas, é de praxe. A Playa Blanca, com muito 
movimento, é bonita, mas está sempre cheia; 
por isso, uma das ilhas privadas do arquipélago 
é a pedida ideal para curtir um local sereno com 
o mar caribenho como plano de fundo.
Quando cai a noite, Cartagena não perde o ba-
lanço e continua cheia de atrativos. O movimen-
to de pessoas nas ruas é intenso e não faltam 
restaurantes, bares e baladinhas para curtir o 
movimento noturno. Se quiser ouvir um pouco 
da música regional e comer um bom prato, vá 
ao La Vitrola, famosa opção da noite cartage-
neira.

7 dias maravilhosos para você curtir e relaxar 
em alto mar, desfrutando de toda a infraestru-
tura do navio, piscinas, bares, restaurantes, te-
atros, festas, academia, lojas entre outros, além 
de poder se maravilhar com lindas paisagens. 
Separamos algumas informações e dicas de 
passeios sobre cada uma das cidades de de-
sembarque durante o cruzeiro:

ESPECIAL
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Búzios
A chegada a Búzios é muito bonita com muitas 
ilhas e o mar muito verde. O navio fica bem em 
frente à praia da Armação onde existe um píer 
com lojas e bares.  Rua das Pedras: Conhecer a 
famosa rua da cidade de Búzios pode ser uma 
boa opção para quem quer descer do seu cru-
zeiro para uma caminhada, passeando pela orla 
e aproveitando para tirar uma fotinho com a es-
tátua de Brigitte Bardot.

Santos
O Cruzeiro Parte do Porto de Santos-SP. É o 
maior porto da América do Sul em volume 
de carga e extensão.
O Terminal de passageiros (Concais) é 
grande, com uma razoável estrutura de 
cafés de lojas de souvenir. A saída de 
Santos é muito bonita, o navio passa 
pelo canal que separa as cidades de 
Santos e Guarujá e depois pode-
-se ver uma bela vista da cidade.

A orla e a rua são repletas de lojas e restauran-
tes para você curtir durante o dia.
Taxi Marítimo: Ao lado de onde você desem-
barca do transporte do navio tem a praia dos 
ossos, ali você encontra vários Taxis Marítimos 
que te levam para diversas praias próximas.
Buggy: Você pode fazer um passeio por pontos 
turísticos, mirantes, entre outros passeando de 
Buggy.

Salvador
A chegada em Salvador é sempre linda. Ao lon-
ge já se pode ver a cidade, em seguida o Farol da 
Barra, a cidade baixa até chegar ao porto.
O porto de Salvador está localizado no centro 
da cidade, pode-se chegar ao famoso Mercado 
Modelo caminhando por 10 -15 minutos.

ESPECIAL
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Ilhéus
O porto de Ilhéus é bem simples. Fica um pouco 
distante do centro. Será necessária uma condu-
ção até chegar ao famoso Bar Vesúvio e outras 
atrações.
Um dos cartões postais da cidade é a Catedral 
de Ilhéus. O projeto é de Salomão da Silva, e não 
tem um estilo arquitetônico definido e é dedica-
da a São Sebastião.
O Bar Vesúvio é um dos locais comerciais mais 
antigos e tradicionais da cidade. Digamos que 
ele é uma testemunha da história da cidade, 
além de grande fama através das obras de Jor-
ge Amado. E o local é um edifício tombado pelo 
município.
O Bataclan era um bordel, onde os principais 
frequentadores era os “Coronéis do Cacau” e 
manteve suas atividades até 1940. A dona era 
Antônia Machado, mas na obra de Jorge Amado, 
ficou conhecida como “Maria Machadão”.

Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Em 18 de 
abril de 1745, uma réplica da imagem de Nosso 
Senhor do Bonfim, foi trazida de Setúbal, Por-
tugal, por Theodózio Rodrigues de Faria, capi-
tão de mar e guerra da marinha portuguesa, 
que era grande devoto do Senhor do Bonfim, e 
que fez uma promessa de trazer para o Brasil 
uma imagem de Senhor Jesus do Bonfim e de 
Nossa Senhora da Guia se sobrevivesse a uma 
tempestade.
O Forte de Nossa Senhora de Monte Serrat fica 
na ponta de Monte Serrat, que no tempo do 
Brasil Colônia era o limite norte da cidade, que 
atualmente fica a rua de Boa Viagem. A peque-
na igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat foi 
fundada em 1580, e o projeto arquitetônico é 
do italiano Baccio de Filicava.
Ela foi construída a mando do governador do 
Brasil Francisco de Souza, na mesma época 
que foi construído o forte de São Felipe, então 
o governador doou a igreja para o Mosteiro São 
Bento. No começo do século 20, a igreja foi re-
formada e o altar recebeu decorações da Igreja 

de São Bento. E lá abriga uma imagem de São 
Pedro Arrependido de autoria de Frei Agostinho 
da Piedade.
O Mercado Modelo é um espaço de venda de 
artesanato na cidade de Salvador, localizado no 
bairro do Comércio. Foi inaugurado em 1912 
para suprir a necessidade de Cidade Baixa; já no 
ano de 1969 o local sofreu um incêndio e foi ne-
cessário demolir o local. Em fevereiro de 1971 
o Mercado Modelo ocupou um prédio da 3º Al-
fandega da cidade, uma construção de 1861 de 
estilo Neoclássico, a qual foi tombada pelo Ins-
tituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal. Atualmente o mercado é dividido em dois 
andares com mais de 250 lojas que vendem de 
chaveiros a bebidas locais.
Ao lado do Mercado fica o Elevador Lacerda. 
Ele foi inaugurado em 1872 e liga a parte alta (a 
Praça Tomé de Souza) à Praça Cairu (parte baixa 
– Mercado Modelo). A construção com estilo Art 
Deco tem 72 metros de altura e foi restaurado 
no ano de 2002 e passou a ter uma iluminação 
noturna.

Ilha Grande
O nome é Ilha Grande, mas é somente o nome 
da ilha, pois ela fica no município de Angra dos 
Reis no Rio de Janeiro.
Ela é a maior ilha do município com mais de 190 
km². Você pode fazer passeios de escuna, lan-
chas rápidas e privadas.
Após uns 10 minutos de transfer, chega-se a 
um píer simples e próximo aos botecos da vila.

ESPECIAL
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INAUGURAÇÃO/
TROCA DE 
SHOW ROOM

Móveis Brusso

“Estamos satisfeitos com a qualidade e o bom 
atendimento da Boa Vista Planejados. Nossos 
clientes estão aceitando essa parceria, pois a 
qualidade, garantia, acabamentos e todos os 
diferenciais oferecidos pela marca proporcio-
nam a criação e personalização do ambiente de 
acordo com as necessidades da cada cliente.”

Novo Show Room

Carlos João Brusso, proprietário da Móveis Brusso, localizada 
na Rua 28 de Fevereiro – 51,  Centro - Sananduva- RS, trabalha 

a 54 anos com móveis sob medida, e a 2 anos fechou sua 
parceira com a Boa Vista Planejados.
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Home Design 
Exclusiva Boa Vista

O design e qualidade se unem em um novo endereço. Inaugurou 
no dia 6 de novembro de 2017 a loja Home Design -  Exclusiva 

Boa Vista, na cidade de Xanxerê-SC.

Bruna Caroline Arsego e Charles Cardoso 
Sembraneli são proprietários da Home Design, 
e comentam sobre a nova loja: “Nós da Home 
Design juntamente com a Boa Vista estamos 
trazendo pra Xanxerê um novo conceito de mo-
veis planejados, uma loja para você que tem 
bom gosto e aprecia um design moderno aliado 
a muito requinte. Com uma biblioteca infinita o 
cliente poderá contar com peças de elaboração 
100% editáveis, variados estilos de modulações, 
painéis de recorte especial com ótima qualidade 
em acabamento, sem contar com o excelente 
prazo de entrega.”

Uma loja moderna, com projetos fun-
cionais e que demonstram toda a 
qualidade e diferenciais da Boa Vis-
ta. A inauguração ocorreu a partir 
das 16 horas, com a participação 
de clientes, amigos e familiares. 
Também esteve presente o Sr. 
Tarcísio Liell, diretor da Boa 
Vista Planejados.

INAUGURAÇÃO/
TROCA DE 
SHOW ROOM
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Studio 5205
Interiores + Arquitetos Associados

Bruno Caffeo e Lari Andrade são proprietários 
do Studio 5205 Interiores + Arquitetos Asso-
ciados de Piracicaba-SP.  Segundo Lari, o con-
ceito do Studio 5205 é um equilíbrio do estilo 
contemporâneo e industrial, “abusamos nos 

“Somos o primeiro Studio de design e arquite-
tura de Piracicaba com a representação exclusi-
va de uma empresa de móveis planejados. Veio 
da parceria de sucesso em vários projetos com 
a Requinty de Tietê, sob o comando de Everson 
e Ana. Estamos extremamente felizes com essa 
“soma”, um produto de alta qualidade e design, 
com diversas possibilidades para criação e pro-
jeto, tudo isso alinhado ao suporte técnico im-
pecável da fábrica. Inauguramos o Studio num 
ciclo de sucesso e gratidão, com a certeza de 
que temos um atendimento completo para 
nossos clientes, que vai de projeto à execução 
e venda de produtos.”detalhes que nos transbordam, nosso espaço 

nos representa, de cores a plantas e o acon-
chego de uma boa conversa acompanhado de 
café e bolo! O Studio foi criado para simples-
mente “estar”.”

INAUGURAÇÃO/
TROCA DE 
SHOW ROOM
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DEPOIMENTOS

Lucas Assunção Silveira e Thiago Maia são 
proprietários da Boa Vista Planejados Buri-
tis, localizada  na Av Aggeo Pio Sobrinho 250, 
Buritis, Belo Horizonte. E executaram o proje-
to da Padaria Pet na cidade de Belo Horizonte, 
um projeto totalmente personalizado para que 
atendesse as características da loja e transmi-
tisse todo o diferencial e conceito da Padaria.
Segundo Lucas 

“Poder atender um projeto tão especifico 
como este, foi um grande desafio, onde a Boa 
Vista superou todas as expectativas, da im-
plantação à entrega dos moveis.”

Marcelo Tadeu Zamana e Emilene Francesco-
ni Joel Zamana são os proprietários da Padaria 
Pet, que fica localizada na Av. Aggeo Pio Sobri-
nho,322, loja 08.
Segundo Marcelo o conceito da Padaria é a hu-
manização do Pet, “os Pets são membros da 
família brasileira. Nossos produtos são todos 
naturais visando a saúde dos cães e gatos.”
E o projeto da Boa Vita conseguiu traduzir tudo 
isso muito bem. Tudo pensado e personalizado 
para que a Padaria Pet seja única em todos os 
detalhes.

“O atendimento foi excelente, o prazo de en-
trega foi cumprido. Quanto à qualidade é in-
questionável, nota 1000.” Completou Marcelo.

Personalização em 
cada detalhe
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Quando finalizamos a nossa residência no Con-
domínio Residencial Laura Bandeira de Melo, 
Paudalho, Pernambuco, deixamos um espaço 
destinado a uma adega de vinhos. Procuran-
do dar andamento ao projeto, após exaustivas 
pesquisas, decidimos contratar os serviços 
da arquiteta Deise, da Casa Arrumada, quem 
elaborou um projeto personalizado utilizan-
do o material de uma empresa moveleira do 
Rio Grande do Sul, a Boa Vista. Após a realiza-
ção das medições no local, o projeto que nos 
foi apresentado nos pareceu excelente, assim 
como a qualidade do material enviado pela Boa 
Vista e a montagem realizada pela Casa Arru-
mada. Queremos manifestar nossa satisfação 
por haver escolhido duas empresas idôneas, 
que permitiram a montagem e organização da 
adega que tanto desejamos.

José Castillo e Antonia Sena

Projeto personalizado

Projeto Elaborado e executado 
pela loja Casa Arrumada,
Exclusiva Boa Vista Planejados. 
Rua Irene Ramos Gomes Matos, 
160, Recife-PE

Tel.: (81) 9 8743 3940
(81) 9 8817 5182

“Gostei muito da loja Viva Hauz Ambientes Pla-
nejados pelo ótimo atendimento, me cativaram 
desde o primeiro contato.
Quando me apresentaram o conceito dos Mó-
veis da Boa Vista Planejados, não pensei duas 
vezes devido à qualidade e garantia.
Fiquei muito satisfeito com o prazo de entrega 
e montagem, como meu escritório é em casa, 
superou minhas expectativas, inclusive no pós-
-venda. Com certeza farei os outros ambientes 
com a Viva Hauz! ‘’

Allan Navarro, Engenheiro
Eletricista

A Loja Viva Hauz Ambientes Planejados de Join-
ville-SC, vem há quase um ano realizando um 
trabalho diferenciado na cidade de Joinville e 
região, com um atendimento personalizado e 
exclusivo.

Você pode solicitar seu orçamento através do 
telefone (47) 9112 – 2691 ou pelo email proje-
tos@vivahauz.com

Qualidade e Garantia!
DEPOIMENTOS
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O projeto atendeu todas as minhas necessida-
des e superou minhas expectativas. O espaço 
Gourmet tem capacidade para 120 garrafas, 
gavetas funcionais para acessórios da adega 
e um design diferenciado. Sem falar no ótimo 
atendimento da loja Casa Design. Os móveis 
têm um ótimo acabamento, um produto exce-
lente. Indico a todos os meus amigos.

Espaço Gourmet
O projeto foi realizado com a parceria entre a 
Designer de Interiores Renata Cabral e a loja 
Casa Design Móveis Planejados.

Enéas de Carvalho

Casa Design - Rua Roberto Santos, nº 100, 
Centro, Santo Antônio de Jesus | BA - Fone (75) 
3016-029

DEPOIMENTOS
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“Após algumas pesquisas escolhemos produzir 
nossos móveis com a Projetar por tudo que a 
Boa Vista oferece, mas principalmente pela ga-
rantia, flexibilidade na elaboração dos móveis e 
a qualidade dos acabamentos.”

Samantha S. Silva e Fernando Luís Silva

Projeto elaborado e executado pela loja 
Projetar. Rua Messina, 451, Jardim Messina, 
Jundiaí-SP - Tel / whatsapp - 11 4527-2373

Flexibilidade nos projetos
DEPOIMENTOS
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“A Studio Planejados conseguiu captar tudo 
aquilo que sempre desejei... meu apartamento 
ficou do jeitinho que planejamos, dando ênfase 
especial para minha cozinha, que ficou um so-
nho!!! E os móveis acabou superando nossa ex-
pectativa no sentido qualidade, competindo de 
igual para igual com grandes marcas de nome 
que estão no mercado há anos.”

Érika Ferreira

Projeto elaborado e executado 
pela loja Studio Planejados – Santos-SP
Av. Pedro Lessa, 2104, Embaré. 
Tel. (13) 3227 7324

Cozinha dos Sonhos
DEPOIMENTOS
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“A qualidade dos móveis é excelente e o resul-
tado final foi muito harmonioso”

Sabrina Pedrosa
Projeto elaborado e executado 
pela loja Studio Planejados – Santos-SP
Av. Pedro Lessa, 2104, Embaré. 
Tel. (13) 3227 7324

Qualidade em cada detalhe
DEPOIMENTOS
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Boa Vista Home Design - Sarandi - RS

GALERIA DE
PROJETOS Projetos realizados
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Boa Vista Planejados - High Design 2016

GALERIA DE
PROJETOS

Boa Vista Planejados - Parnaíba - PI
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projetos

Dekori Planejados - Santos - SP Della Planejados - Campinas - SP

Studio 5205 - Piracicaba - SP

Studio 5205 - Piracicaba - SP

GALERIA DE
PROJETOS




