
Na medida dos seus sonhos.



Buscar constantemente o amadurecimento do negócio é pensar nas melhores estratégias de atendimento 

e produção para que tanto os clientes quanto a empresa fiquem satisfeitos com os resultados obtidos.

Assim, crescer é um desafio constante, que deve ser encarado com ideias inovadoras a todo instante. 

Com uma casa nova e uma imensa vontade de desenvolver o negócio e a região, a Boa Vista Planejados está 

atenta às novidades globais e se propõe a apresentar tendências que atendam aos sonhos e aspirações de 

designers, lojistas e, principalmente, de nossos clientes!

bo
av

is
ta

pl
an

ej
ad

os
.c

om

CONSTANTEMENTE,
REALIZANDO SONHOS





O pioneirismo na produção de móveis planejados é a garantia de alta 

capacidade de personalização em todas as peças, dando liberdade 

criativa aos seus projetos em todas as direções.

PARA SUA CRIATIVIDADE, 
MÓVEIS 100% EDITÁVEIS 









A associação de texturas, cores e padrões 

torna o móvel único, valorizando-o como peça 

de design inteligente e criativo.

PERSONALIZAÇÃO 
EM VÁRIAS CAMADAS







Um visual mais limpo e sem pontos sobressalentes pode ser obtido 

embutindo o puxador na própria peça.

É possível personalizar as opções de acabamento para tornar seu 

móvel ainda mais elegante e funcional.

HARMONIA COM O AMBIENTE ATRAVÉS DE 
PUXADORES EMBUTIDOS



AMBIENTES AREJADOS,  
COM MOVIMENTO E
NATURALIDADE 



O centro de usinagem é capaz de criar formas 

personalizadas para projetos com primor. O serviço de 

alta precisão e perfeito acabamento é realizado por 

máquinas de tecnologia alemã de última geração.

FABRICAÇÃO DE PAINÉIS 
COM RECORTES ESPECIAIS



A colagem de bordas dá mais 

resistência às peças, fazendo do 

móvel algo bastante durável e 

permanentemente belo.

BORDAS
ELEGANTES E DURÁVEIS







ESTILO EM ESPAÇOS 
CORPORATIVOS

As mesas da Boa Vista são planejadas para 

serem arranjadas de vários modos, como 

estações de trabalho individuais ou coletivas. 

As bases metálicas possuem calhas para a 

passagem de cabos e instalação de tomadas.







Cores contrastantes dão 

intensidade às formas 

contemporâneas.  

Sua elegância vai além da 

sofisticação, tem algo de força.

O PESO DA 
SOFISTICAÇÃO





MÓVEIS DE GRANDE 
DURABILIDADE
O uso de tecnologias de ponta na 

produção garante mais resistência  

no uso e boa aparência do móvel  

por muito tempo.





Acompanhando as mudanças do mercado, oferecemos dezenas de opções em 

padrões de cores e lacca, escolhidas dentre as tendências atuais e vários estilos 

de decoração.

ACABAMENTOS ACOMPANHAM AS TENDÊNCIAS



A IDEIA DE 
MOVIMENTO COM A 
FACILIDADE DOS RIPADOS

Uma tendência de decoração de instalação rápida e fácil 

são os painéis ripados, que saem da Boa Vista Planejados 

no tamanho certo, já prontos para aplicação em paredes, 

em conjunto com um móvel ou em bancadas.





O ESTILO DA 
ILUMINAÇÃO 

LED

Inovação importante dos últimos 

anos, a iluminação com LED facilita a 

identificação dos objetos em gavetas, 

nichos e armários e oferece sofisticação 

a qualquer móvel planejado.



Além de sugerir leveza e relaxamento, 

combina muito bem com outros padrões, 

transformando os espaços com sofisticação 

e acolhimento.

A VERSATILIDADE DO 
PADRÃO NUDE

A criatividade é o limite 

quando se fala em 

personalização de 

formas e padrões. 



AMBIENTES EM TONS ESCUROS SÃO 
MARCANTES E ARROJADOS



Inovar com atenção aos desejos do cliente



Lojas, escritórios e closets têm ótimas 

aliadas na organização: as estruturas de 

aluminínio preto, além de charmosas são 

versáteis: podem ser reguladas na altura 

conforme mudarem suas necessidades.

ESTRUTURAS À ALTURA  
DA SUA NECESSIDADE



Além dos puxadores da linha Zen, é possível escolher 

categorias de dobradiças, canaletas e outros 

sistemas de fechamento conforme seu interesse, 

garantindo total personalização do projeto.

FERRAGENS PARA
TODOS OS GOSTOS









Máxima utilização dos espaços: 
Como os móveis são editáveis tanto em altura, 

como largura e profundidade, o limite para 

suas criações é o espaço disponível em cada 

ambiente. Desse modo, os móveis ficam mais 

orgânicos e a arquitetura tem liberdade para 

desenvolver-se em plenitude.



Móveis criados para atender às 

necessidades únicas da sua casa.

O COTIDIANO MAIS 
FÁCIL E ORGANIZADO





Móveis que tornam cada 

espaço único.

UM AMBIENTE 
PARA BEM RECEBER 



As estruturas tubulares Start possuem 

cinco opções de altura, o que torna 

possível compô-las de diferentes 

maneiras, criando ambientes únicos e 

arejados, com características industriais 

de organização e criatividade.

ESTILO INDUSTRIAL 
COM PRATICIDADE



 

UM REENCONTRO 
COM A NATUREZA
Buscando uma reconexão com o 

mundo, o padrão Verti aproxima 

seus móveis da natureza, sugerindo 

equilíbrio e frescor.





DIVISORES PENSADOS NO SEU 
ARMAZENAMENTO 

É possível escolher até mesmo os modelos de divisores para gavetas, 

temperos, talheres e acessórios de cozinha na medida dos seus planos.



Criado para envolver a 

TV, possibilitando maior 

amplitude visual e um toque 

contemporâneo, o painel 

Movie ainda serve de lousa, 

que o torna ideal para 

salas de TV, home offices e 

ambientes corporativos.

OS MUITOS 
USOS DO 
PAINEL MOVIE





O padrão telado e as frentes 3D remetem 

à natureza e ao trabalho artesanal, 

transformando qualquer ambiente em um 

local acolhedor, repleto de recordações.

A VERSATILIDADE 
DO QUE É NATURAL



MAIS QUE DIVISORES DE AMBIENTES, 
ALIADOS DA DECORAÇÃO

Elementos vazados, dispostos em padrão, também 

servem como belas peças decorativas. 

Aqui, é possível escolher dentre uma gama imensa de 

opções prontas ou ainda personalizar os desenhos 

que serão usinados com alta precisão.



Uma possibilidade incrível de 

transformar o espaço com refinamento 

é usar frentes em vidro. É possível 

personalizar cor,  acabamentos e até 

fazer puxadores usinados na peça.

VIDROS  
COM REQUINTE



Conhecidas pela moldura que cerca um rebaixo central 

em portas e gavetas, as frentes americanas possuem 

um ótimo custo benefício e durabilidade longa, pois 

têm a alta resistência de nossa tecnologia exclusiva.

O ESTILO DAS 
FRENTES AMERICANAS





É possível escolher cada detalhe de 

cores, puxadores, iluminação, texturas e 

funcionalidade,  para que o ambiente 

transmita o seu estilo.

PERSONALIZAÇÃO 
COMPLETA





FUNCIONALIDADE, 
QUALIDADE E BELEZA



Frentes pintadas e usinadas 

em baixo relevo remetem às 

molduras clássicas, transmitindo 

aconchego com uma presença 

marcante no ambiente.

ESTILO E 
PERSONALIDADE COM

PROFUNDIDADE







A personalização na decoração alcança outro 

nível com as formas orgânicas dos painéis 

da linha Brilhart. Qualquer forma pode ser 

selecionada para compor espaços únicos.

PERSONALIZAÇÃO 
ABSOLUTA 
NOS RECORTES EM LACCA
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BOA VISTA MÓVEIS PLANEJADOS

Rua João Pedro Werlang, 50 - Nova Boa Vista - RS - 99580-000
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(54) 3360-1008, 3360-1197
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