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Desde 1995 a Boa Vista
planeja, cria e fabrica móveis

com qualidade, seriedade e compromisso.

A empresa atua na produção de planejados e conta com
uma linha completa possibilitando projetos residenciais,

comerciais e corporativos.
O design contemporâneo acompanha sempre

as tendências de mercado. Preocupada em sempre atender as
necessidades de cada cliente, a Boa Vista destaca-se pelo constante

investimento em qualidade, variedade de cores, acabamentos e
principalmente na flexibilidade de medidas, permitindo a criação

de ambientes personalizados, únicos e editáveis.
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A funcionalidade da cozinha é o ingrediente 
principal para o preparo de qualquer receita.
Explore todo potencial da sua cozinha, 
dê atenção aos detalhes. 
Eles fazem toda diferença.
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Cozinha bagunçada é sinônimo de diversão, 
família e amigos. Aproveite este espaço sem

preocupações e deixe a organização por nossa conta.
A Boa Vista sempre tem as melhores soluções.
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Acreditamos que os ambientes devem complementar 
aquilo que a gente é e refletir nossa personalidade. 
Você é moderno e gosta de ambientes ousados?
Então acertamos!
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O closet é sem dúvida um 
ambiente de desejo, por isso a 
cada projeto nossa inspiração
é Você em todos os detalhes.
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A busca pela inspiração se dá em pequenos detalhes.
Um ambiente confortável é fundamental 
para o bem-estar de cada pessoa.
Permita-se viver momentos de conforto e bem-estar.
Permita-se viver!

20 21



2322



A vida se torna leve quando fazemos as escolhas certas, 
quando os projetos se concretizam, quando os sonhos 
se realizam. O lar é um porto seguro e cada ambiente 
transmite um pouco do que somos 
e pensamos, do nosso jeito, da nossa personalidade.
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A magia está no ar, entre nuvens e arco-iris!
Essa fase deliciosa de ser criança se torna 

inesquecível quando tudo a sua volta reflete 
alegria, fantasia e criatividade.
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Cada pessoa é de um jeito diferente do outro 
e transmite isso em sua personalidade e 

aspirações. Os ambientes da Boa Vista são 
pensados em cores e designs para encaixar 

perfeitamente em seus sonhos.
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Um bom filme, um livro, uma música,
tudo desperta sensações e emoções. Acreditamos 

também que tudo isso, em um ambiente inspirador,
são fundamentais para tornar seu momento

de lazer completo.
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Trabalhar em casa é estar em total sintonia 
com seu lado pessoal e profissional, para tanto 

nós acreditamos em ambientes que inspiram 
criatividade e produtividade.
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Transformar projetos em realidade
é nossa especialidade. Tudo é possível!

Pensamos em todos os detalhes para que seu 
ambiente além de lindo, seja funcional.
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Renovar as energias é fundamental,
permita-se viver momentos de relax em um ambiente

planejado especialmente para você.
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