
Na medida 
dos seus 

sonhos.







Ao completar 25 anos a Boa Vista Planejados leva da pequena cidade Nova Boa Vis-

ta para todo o Brasil a sua marca de inovação e exclusividade, impactando a vida 

de milhares de pessoas, com móveis de qualidade que transformam o dia a dia dos 

seus consumidores. Transformar vidas é o que a empresa sempre fez, desde o seu 

surgimento no ano de 1995, quando três pais de família viram suas vidas mudarem 

completamente com a falência da empresa que trabalhavam.

Diante de uma nova realidade que precisava ser mudada, pois era preciso sobreviver, 

os então colegas de trabalho José Euclides Lorenz, Luis Carlos Dapper e Tarcísio Luiz 

Liell, reuniram o dinheiro das suas rescisões e decidiram abrir o seu próprio empre-

endimento. Com nenhum conhecimento no ramo de móveis, mas muita determi-

nação, os agora sócios, fabricaram a primeira cômoda com madeira, duas chapas de 

MDF, e poucas ferramentas, num processo que levou muito tempo de aprendizagem, 

paciência e dedicação, mas que deu fruto ao primeiro produto, marco na história da 

empresa. Com a venda das primeiras cômodas, o segundo passo foi a fabricação de 

sapateiras e assim por diante a empresa foi desenvolvendo vários móveis populares 

em série, que ampliou a cartela de produtos, abrangendo mais mercado e fidelizando 

clientes pela qualidade apresentada.

Com grandes mudanças no cenário de móveis, a linha em série já não poderia con-

tinuar sendo o foco da empresa, e a Boa Vista começa a produzir modulados de co-

zinhas e dormitórios para oferecer aos seus clientes ambientes mais completos e se 

manter competitiva no mercado.

FOCO NA 
INOVAÇÃO 
E ATENÇÃO AS 
NECESSIDADES 
DOS CLIENTES

Empresa pioneira 
na produção de móveis 

100% EDITÁVEIS

Com a fabricação de Modulados, a Boa Vista inicia um ciclo importante no processo 

fabril, oferece aos clientes a possibilidade de edição, adaptando sua linha de módulos 

as necessidades de medida do cliente. Esse diferencial produtivo fez a Boa Vista cres-

cer em todo Brasil e foi fator determinante para um salto ainda maior, automatizar 

seus processos para melhorar a qualidade do produto, prazo de entrega e ampliação 

do processo de fabricação sob medida. 

Foi então no ano de 2012, com foco voltado sempre na inovação e atenção as neces-

sidades de clientes/parceiros, que a Boa Vista revolucionou seu parque fabril com 

máquinas importadas de alta tecnologia e precisão, implantando um sistema de in-

tegração do processo produtivo ao software de projeto. Dessa forma, a linha de mó-

veis que já era flexível em medidas se tornou 100% editável, novo marco tecnológico 

da empresa que a tornou pioneira no segmento de planejados em todo Brasil. 

Os empreendedores não sabiam que aquela “aventura” formaria uma empresa sóli-

da, com destaque nacional e que fosse gerar muitos empregos. A ideia visionária, que 

no princípio foi só desespero, transformou a coragem e dedicação dos gestores numa 

história de 25 anos de sucesso, alcançados com muito trabalho e comprometimen-

to com seus clientes. A Boa Vista Planejados é referência no mercado de móveis e a 

cada dia cresce e ganha novos parceiros, hoje espalhados em todo o Brasil sendo uma 

marca de credibilidade aliando qualidade e exclusividade na medida dos sonhos de 

todos os clientes.

Primeira cômoda produzida pela 
Boa Vista em 1995



Há 25 anos, tudo que fazemos é pensando na sua 

tranquilidade, porque acreditamos que o conforto e a 

praticidade do lar são fundamentais. 

A forma como fazemos é dando atenção aos mínimos 

detalhes, para assim produzir móveis personalizados 

de qualidade aliado a tecnologia.

Buscamos trazer a essência de cada família, afinal seu 

lar é o melhor lugar.

Na medida 
dos seus 

sonhos.





 

FRENTES 
AMERICANAS, 
UM ESTILO 
QUE PROPICIA 
BELEZA E ACONCHEGO
Uma releitura das cozinhas americanas 
tradicionais, que se caracterizam pelas 
frentes do móvel em forma de moldura.
Esse estilo cria um cenário perfeito para 
momentos agradáveis de lazer.
As frentes podem ser utilizadas em 
ambientes diversificados, com produção 
exclusiva, conferindo um ótimo custo 
benefício e alta resistência.





ATENÇÃO 
AOS MÍNIMOS 

DETALHES



PAINÉIS RIPADOS 
UMA INSPIRAÇÃO 
AO MOBILIÁRIO
Uma tendência que cria efeito de 
movimento aos ambientes, com instalação 
rápida e fácil, uma vez que os painéis 
ripados são fabricados do tamanho que 
estão no seu projeto, chegando na sua 
casa prontos para fixação.

Rafael Schuh, auxiliar de produção 
com 8 anos de empresa, responsável 

pela produção dos ripados.



CONFORTO 
BELEZA

ELEGÂNCIA



DESCONTRAÇÃO 
E PRATICIDADE,

IDEAL PARA 
RECEBER AMIGOS





ACESSÓRIOS 
QUE FACILITAM 

E ORGANIZAM 
O SEU DIA A DIA



ESTILO 
E PERSONALIDADE 

AO PROJETO
Sua característica remete as 

linhas provençais e clássicas transmitindo 
aconchego e presença marcante ao ambiente.



SOLUÇÃO 
INTELIGENTE
PARA PORTAS 

DE CORRER
Armário com porta para 

embutir a TV, uma solução 
prática e tecnológica 
para seu dormitório. 



LUZ, TECNOLOGIA 
E TRANSPARÊNCIA

Espelhos iluminados com 
diferentes posições de luz, tamanho 

personalizado, acionamento por 
teclas touch e opção de luz fria 
e quente. Possui alta tecnologia 

com desembaçador e controle de 
intensidade da iluminação.

Portas com revestimento 
em tecido no acabamento 
matelassê ou liso. Tecidos com 
alto padrão de acabamento, 
sofisticação e elegância que 
levam ao seu ambiente total 
sensação de aconchego.



FRENTES LISAS 
COM USINAGEM 
CAVA
Frentes com tamanhos editáveis que podem 
receber, através de usinagem de alta precisão, 
puxadores cava na própria peça. 
Com diversas opções de acabamento, 
proporcionam um visual limpo, elegante e 
funcional ao móvel.



COBOGÓ, UM 
ALIADO À 

DECORAÇÃO
Fabricados com cortes a laser de alta 

complexidade e precisão, a linha oferece 
ampla cartela de opções de usinagem 

além da possibilidade de personalização, 
permitindo desenhos únicos ao seu espaço.

Vale destacar que o cobogó pode ser utilizado 
como separador de espaços 

ou elemento decorativo.



MÓVEIS 
100% 
EDITÁVEIS
Todas as peças podem ser editadas 
na altura, largura e profundidade, 
o que permite a máxima utilização 
dos espaços e liberdade no 
desenvolvimento do projeto.
Crie, o limite é a sua imaginação.

Augustinho Pedro Liell, operador de máquina que 
está com a Boa Vista desde o início, há 25 anos, 

responsável pela usinagem das chapas, primeira 
etapa do processo produtivo.



ESTRUTURAS 
TUBULARES 

START
Com cinco opções de altura, 
as estruturas tubulares start 

podem ser compostas entre si, 
criando diferentes níveis de 

montagem.
Com características industriais, 

proporcionam ambientes 
organizados, criativos 

e mais abertos.



ESPAÇOS
CORPORATIVOS

Mesas que permitem flexibilidade na 
composição de estações de trabalho 

individuais ou coletivas. Bases metálicas com 
estrutura completa de calhas para passagem 

de cabos e instalação de tomadas.





VERSATILIDADE 
DO PAINEL MOVIE 

E LOUSA
O painel movie envolve a TV garantindo sensação 

de maior amplitude visual e permite que seja 
usado como lousa para escrita.

Pode ser aplicado em salas de TV, home office, 
ambientes corporativos e outros.

Agregando um toque contemporâneo ao espaço.

FRENTES 3D
Agregam relevo e 

textura delicada nos 
pontos que forem 

aplicadas, além 
da exclusividade 

de cores.



COMPROMISSO 
COM A QUALIDADE 

E O ACABAMENTO
Os painéis de recorte são fabricados no 

Centro de Usinagem de alta performance, 
recebendo fita de borda direto da máquina, 

respeitando os detalhes específicos do 
desenho. Em detalhes muito minuciosos, a 

aplicação da borda é manual, garantindo 
o perfeito acabamento.

Jane Paula Gabriel Fritzen, auxiliar de 
produção com 12 anos de Boa Vista, 

responsável pela aplicação e acabamento 
dos painéis personalizados.



OS DETALHES 
FAZEM A DIFERENÇA

Além de excelente recurso 
decorativo, os painéis 
de recorte permitem 

inúmeras possibilidades 
de personalização, 

favorecendo sua total 
liberdade de criação.
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