
REVISTA   BOA   VISTA    |    DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA    |    ANO 7    | Nº 15    |    2022

Lançamentos
Conheça os novos padrões 
de cores Boa Vista

Novos Horizontes
A Nova Fábrica da 
Boa Vista Planejados

Loja Innovafatto
Onde a tradição garante 
a qualidade

Personalidade 
em cada detalhe



2 | REVISTA BOA VISTA

REVISTA BOA VISTA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
ANO 7 | Nº 15 | 2022

Projeto Gráfico: ALVO GLOBAL

Diagramação: BAUMGARDT 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS

Contato:
marketing@moveisboavista.com

www.boavistaplanejados.com

          boavistaplanejadosoficial01

SUMÁRIO

NOVOS 
HORIZONTES

08

LANÇAMENTOS

04

E MAIS:
O NOVO SHOWROOM DA ARTFLEX 12 HOME OFFICE 32 

O MINIMALISMO COMO PONTO DE DESTAQUE 66

ESPAÇO DO MONTADOR 68  PROJETOS REALIZADOS 70

LOJA 
INNOVAFATTO

52



EDITORIAL

Assim como esse novo ano que iniciou, a primeira edição 
de 2022 da revista Boa Vista vem cheia de expectativas. 
E, este ano promete! É o ano que vamos inaugurar uma 
nova casa, mais ampla moderna onde teremos ainda mais 
oportunidades de evoluir, criar e planejar.

E, como já é costume, a Boa Vista traz lançamentos de 
cores para agradar a todos os gostos, os novos padrões 
foram pensados para compor todos os tipos de ambiente, 
desde o mais sóbrio ao mais despojado.

Nesta edição temos também uma prévia da fábrica nova, 
diga-se de passagem, está ficando linda. Você ainda pode-
rá conferir uma suíte com inspiração na cama japonesa, o 
novo showroom da Artflex, um consultório pediátrico todo 
remodelado que ficou exatamente do jeito que a cliente 
sonhou, e muitos outros projetos para sonhar e se inspirar.

Aproveite, 
boa leitura!
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LANÇAMENTOS

Novos padrões 
Boa Vista

Sempre atenta as tendências a Boa Vista faz questão de oferecer para seus 
lojistas, parceiros e clientes padrões de cores que são capazes de agradar 
todos os gostos, alguns mais neutros e outros bem marcados.  Aprecie!
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Um padrão natural, sofisticado e austero que 
mescla marrons profundos com tons de alaran-
jado queimado. Com poros profundos e naturais 
que remetem ao calor e aconchego da lâmina 
natural. Essas características estão aliadas ao 
acabamento Grann, versátil, requintado e com 
menos brilho. O padrão Louro fica belíssimo 
com os mármores desenhados e, principalmen-
te, os mais claros.

Esse padrão de uma madeira exótica traz a su-
tileza dos poros com a cor natural e a textura 
perfeita de lâmina de madeira lixada. Como um 
padrão delicado e elegante, o Curupixá harmo-
niza tanto com as cores neutras como as con-
trastantes.

Louro Preto

Curupixá
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Trazendo o aconchego do trabalho artesanal, 
esse padrão é inspirado na trama de palha. Ele 
pode ser combinado com os mais diversos tipos 
de madeira, híbridos e com cores únicas. Além 
disso, possui textura tridimensional que traz 
mais realismo ao padrão.

O padrão Cinza Sagrado, apresenta uma tona-
lidade neutra e versátil, pode ser facilmente 
combinado com outros padrões, tanto neutros, 
como os contrastantes; transmite um ar mo-
derno e acolhedor harmonizando em qualquer 
ambiente.

Tela

Cinza Sagrado
mais realismo ao padrão.mais realismo ao padrão.

LANÇAMENTOS
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Tendência no universo da decoração, esse pa-
drão explora a estrutura das ripas para trazer 
mais movimento e requinte ao ambiente. Além 
de adicionar mais beleza ao espaço é super ver-
sátil e fácil de instalar.

Brise
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 Novos 
Horizontes

Boa Vista Planejados inaugurará 
nova fábrica em 2022

LANÇAMENTOS
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Expandir é sinônimo de crescer. Com um passo 
de cada vez, a Boa Vista Planejados vem cons-
truindo sua história de sucesso ao longo desses 
mais de 25 anos de fundação. Mas para ir ainda 
mais longe é preciso ter espaço, ou melhor, es-
trutura para poder fazer ainda mais e melhor.
E é por isso que a Boa Vista Planejados iniciou 
a construção de uma nova fábrica. Com mais 
de 15.000m² o empreendimento, localizado em 
Nova Boa Vista/RS, já está em fase de finaliza-
ção e sua inauguração está prevista para 2022.
Sem dúvidas, essa expansão é um grande 
marco na história da empresa. Poder oferecer 
mais produtos, empregos e contribuir com o 
desenvolvimento da comunidade são apenas 

algumas das realizações que a Boa Vista terá 
nessa nova fase. Além disso, esse crescimen-
to irá contribuir para a ampliação do campo de 
atuação da empresa e a consolidação da marca 
em âmbito nacional. 
Mudar, crescer, expandir é preciso. Que os no-
vos horizontes visados na nova fábrica sejam o 
impulso para seguir fazendo sempre o melhor, 
tendo a qualidade, seriedade e comprometi-
mento como norte. Buscando ser reconhecida 
como a empresa que oferece a melhor solução 
em móveis planejados, a Boa Vista prossegue 
escrevendo as próximas páginas dessa histó-
ria que é pautada na inovação, autenticidade e 
amor pelo que se faz.
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Estúdio Vivre Móveis
A Vivre Móveis nasceu a 10 anos com um am-
plo Show Room no bairro Pedra Branca na ci-
dade de Palhoça/SC. Sob a direção de Daniela 
Lemos e Bruno Rutkosky Pereira.        Desde 
então sempre atendeu ao mercado da Grande 
Florianópolis e pelo bom trabalho executado 
conquistou também o exigente mercado de 
Balneário Camboriú e Itapema/SC.
A proprietária fala como é a forma de trabalho 
da Vivre:
“Muito além de vender móveis planejados, nós 

oferecemos ao cliente projetos de maneira to-
talmente personalizada e além disso toda as-
sessoria para a gestão da obra. O cliente pode 
contar com o trabalho de toda uma equipe es-
pecializada para deixar o imóvel do jeito que 
ele sempre sonhou. Fazemos toda gestão de 
fornecedores tais como pedras, espelhos, piso 
vinílico, porcelanatos, pintura, escolha das tin-
tas, projetos de gesso, luminotécnico, ou seja, 
o projeto será executado do jeito que o cliente 
visualizou e aprovou no software 3D.”

LOJISTA
BOA VISTA
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Ao longo dos anos, a equipe percebeu que se 
adequar as necessidades do seu cliente era 
a melhor forma de valorizá-lo, por isso hoje o 
atendimento é com horário agendado na hora 
que for mais cômodo para o cliente, e, principal-
mente em um local que transmita toda a ques-
tão da exclusividade, que é a raiz e natureza do 
seu trabalho, trabalho.
Daí surgiu a ideia de criar um ambiente em for-
mato de Estúdio e não mais loja, onde o cliente 
que entrar sabe que não será interrompido em 
seu momento dos sonhos e terá toda nossa 
atenção voltada para ele, com um atendimento 
super diferenciado, explica Daniela.
Nasceu aí o Estúdio Vivre Móveis em fevereiro 
de 2020, um pouquinho antes da Pandemia, e 
até então é um local onde os clientes amam vir 
e visualizar o projeto, sonhar com cada detalhe, 
ver as amostras e os materiais, tomar um deli-
cioso café e construir conosco o seu projeto dos 
sonhos!

Daniela Lemos
Vivre Ambientes Planejados
Rua Jair hamms, 38  • Sala 205 B 
Ed. ATRIUM - Pedra Branca 
Palhoça - SC    
(48) 99183 9609  
@vivremoveis
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Elegância e sofisticação do 
novo showroom da Artflex
Com 15 anos de experiência no ramo de móveis 
planejados e sob direção de Carolina Céspedes 
e Alexsandro Santos Ramos, a ArtFlex Mobiliá-
rio, localizada em Jundiaí/SP, reinaugurou o seu 
showroom em agosto de 2021. 
Os novos espaços da loja foram pensados para 
refletir as últimas tendências de decoração. 

Esse ambiente inovador, assim como os pro-
jetos corporativos e residenciais que a ArtFlex 
executa, também apresenta muitas novidades 
e elegância através das cores claras e ilumina-
ção, sem contar os metalons usados nos deta-
lhes da loja.

LOJISTA
BOA VISTA
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Tudo isso para que os clientes possam vivenciar 
a experiência de estar em um ambiente com a 
versatilidade da Boa Vista Planejados. Com es-
paços que vão do aconchego dos quartos até a 
praticidade do escritório, a ArtFlex apresenta 
em sua loja todos os benefícios e facilidades de 
se ter um ambiente com móveis pensados para 
cada tipo de espaço. 
Para Carolina, Sócia-Proprietária da loja, traba-
lhar com a Boa Vista é sinônimo de confiança 
“A Boa Vista é uma empresa sólida, honesta e 
que podemos confiar nas pessoas e no produ-
tos, que são de excelente qualidade, além de ter 
prazo rápido de entrega e 10 anos de garantia”. 
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ArtFlex Mobiliário Corporativo
Rua Dom Amauri Castanho 110, Vila Cacilda, Jundiaí/SP
Telefone da loja: (11) 3379-8442
@artflex_marcenaria
@artflexcorporativo
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Especialistas em tornar espaços em lar, Gizely 
Kremer e Jefferson Santos estão à frente da 
Belo Espaço Planejados, que há um ano atende 
Florianópolis e região. 
Em fevereiro de 2021 a loja reinaugurou seu 
showroom, que agora apresenta um espaço 
personalizado e aconchegante com o intuito de 
receber as pessoas “em casa”.  Para isso, foi uti-
lizado uma paleta de cores e tons que oferecem 
frescor e aconchego, além de elementos em 
madeira, preto e verde, que agregam conforto e 

contemporaneidade a loja. 
Para a Belo Espaço Planejados o lar é um lo-
cal sagrado e de expressão do íntimo de cada 
ser. Dessa forma, recebem as pessoas “em 
casa” para planejar o tão sonhado lar. Com o 
novo showroom os clientes podem visualizar 
a versatilidade dos móveis planejados e de que 
maneira podem transformar os ambientes os 
deixando únicos, especiais e cheios de perso-
nalidade.

Um showroom para 
chamar de casa
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Loja: Belo Espaço Planejados 
Continente Office Prime - R. Campolino Alves, 300 - loja 6
Capoeiras, Florianópolis - SC, 88085-110
Telefone da loja: (48) 3207 2576 ou (48) 9170 4894
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Inauguração Via Home
Sob direção de Simara Soares e Everaldo Acá-
cio da Silva a loja Via Home inaugurou em abril 
de 2021, na cidade de Itajubá/MG, para prestar 
um serviço de excelência a loja conta com uma 
equipe experiente na área de móveis planeja-
dos a mais de 10 anos.
Os proprietários vêm do ramo da Engenharia 
e Construção Cívil onde já estão a mais de 20 
anos no mercado e perceberam a demanda 
pela procura de móveis planejados, eles que já 
tinham um projeto de abrir uma loja própria, fi-
nalmente conseguiram realizar este sonho.
A escolha pela Boa Vista se deu em razão de já 

conhecerem a empresa de longa data através 
de clientes e amigos.
“ - Com a abertura da nossa loja própria que-
ríamos fornecer aos nossos clientes o que há 
de melhor no mercado e viemos a fazer essa 
parceria com a Boa Vista que nos atende mui-
to bem, a Boa Vista tem um grande diferencial 
com relação a projetos, o fato de ter painéis edi-
táveis, o que possibilita a realização de grandes 
projetos personalizados, é um grande prazer ter 
a Boa Vista como parceira.
Conta Simara”.

LOJISTA
BOA VISTA
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LOJISTA
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O bom atendimento faz toda a diferença
Para a equipe da Via Home o atendimento im-
pecável é essencial: “ Procuramos atender a 
todos os nossos clientes com muito cuidado, 
atenção, buscando atender todas as suas ex-
pectativas, mostrando tendências e inovações, 
buscamos cumprir tudo o que foi acordado. 
Nosso principal diferencial é a para satisfação 
dos nossos clientes e consequentemente sua 
fidelização. “

Via Home Ambientes Planejados
Rua Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, 409, lojas 2 e 3 | Bairro: Boa Vista | Itajubá/MG
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Elegância, aconchego e 
funcionalidade

Projetado pelo escritório Felipe Valadares Arqui-
tetos e executado pela Casa Mobi Planejados, de 
Caruaru/PB, o Consultório da Dra Danielle Wan-
derley expressa muita delicadeza e conforto.
Em um espaço de 32m², os móveis planejados 
foram a opção perfeita para criar um ambien-
te acolhedor e elegante, além de torná-lo mais 
versátil e apto a atender todas as necessidades 

do dia a dia do consultório de cardiologia. 
Para desenvolver o projeto, foi utilizado o pa-
drão amadeirado Amantea, que remete ao 
aconchego, e o padrão marmorizado Thassos, 
que acrescenta elegância ao ambiente. Além 
disso, também foram utilizados os versáteis ri-
pados nas salas e na recepção. Nesse projeto os 
ripados são no padrão Amantea e Branco.

LOJISTA
BOA VISTA
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A Casa Mobi 
Há 3 anos na cidade de Caruaru/PE, a Casa Mobi 
Planejados é uma loja jovem, ousada e cheia de 
energia. Sob a direção de Daniela Mendonça, a 
loja busca oferecer para a cidade e região o que 
há de melhor quando o assunto é móveis pla-
nejados.
Para isso, Daniela buscou uma marca que pu-
desse ofertar aos seus clientes produtos de al-
tíssima qualidade, além de segurança, garantia 
e flexibilidade. Assim que conheceu e começou 
a trabalhar com a Boa Vista Planejados, por 
meio do representante da fábrica no Nordeste, 
Marcelo Santos. 
“Já trabalhei com outras marcas, mas pra mim 
trabalhar com a Boa Vista Planejados tem sido 
de extrema importância e uma ótima experiên-
cia, pois tenho conhecido algumas peculiarida-
des que são bem satisfatórias nesta marca, e 
podendo atender nossos clientes ainda melhor” 
– Daniela Mendonça, Proprietária da Casa Mobi. 

Casa Mobi - Av. Agamenon Magalhães 1535 – Caruaru/PE  | Telefone da loja: (81) 3046 5330 | Instagram: @casa_mobi
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Uma boutique 
exclusiva de decorações!
Tom Moreno, traz em sua bagagem 15 anos de 
experiência no mercado de móveis, com a Tom 
Moreno Interiores já são 4 anos, antes ficava 
em uma sala comercial no Bairro Freguesia, po-
rém em outubro de 2020 conquistou um novo 
espaço denominado como uma “ Boutique de 
decoração” em um grande shopping na Barra 
da Tijuca, o que trouxe ainda mais prestígio ao 
negócio.

Tom Moreno Interiores
Proprietários: Washington Moreno / Ariel Moreno
Av. Ayrton Senna, 5500 Bloco 2 Loja 127
Shopping Uptown - Barra da Tijuca/RJ
@tmiplanejados

LOJISTA
BOA VISTA
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O novo espaço!
Ao entrar no novo showroom de Tom Moreno 
Interiores, o cliente pode esperar um showroom 
interativo onde poderão usufruir das experi-
ências cognitivas, tendo a certeza do produto 
final. Complementando o produto, possui pro-
fissionais experientes, com formação nas áreas 
de arquitetura e design de interiores para uma 
assessoria completa.  Agregando a força de 
vendas oferece um ambiente bem decorado, 
climatizado e um serviço diferenciado para que 
o cliente se sinta exclusivo!
Tom Moreno ao falar da Boa Vista cita dois 
grandes diferenciais: ” A liberdade na edição 
das medidas, oferecendo aos nossos clientes 
um melhor aproveitamento dos seus espaços 
além de soluções decorativas, como vidros, 
serralheria, painéis ripados, puxadores, fren-
tes com pinturas em laca e uma série de ou-
tras vantagens que nos possibilitam criar um 
projeto com muito design, além é claro dos 10 
anos de garantia que a empresa oferece. ”

A experiência com a Boa Vista
Nossa experiência com a Boa Vista Planejados 
vem sendo muito positiva, e é por acreditar 
nesta parceria que investimos na montagem de 
um showroom exclusivo da marca. 
O trabalho hoje é consolidar a marca no merca-
do do Rio de Janeiro, algo que a Boa Vista Pla-
nejados vem conquistando.
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Suíte de casal 
moderna

O aconchego e estilo de uma
ESPECIAL
CAPA
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Um quarto planejado pode ser a melhor alter-
nativa para quem deseja um projeto diferente e 
único. E assim é a suíte projetada pela Designer 
de Interiores Camila Rosin e executada pela loja 
Decora, de Chapada/RS, para o casal Aldemir e 
Ediane Barrilli. 
O pedido do casal era um espaço funcional e 
aconchegante, mas que expressasse as suas 
personalidades. Uma das facilidades em se 
trabalhar com a Boa Vista Planejados é poder 
entregar um resultado fiel as expectativas e so-
nhos dos clientes para o ambiente, e essa suíte 
não seria diferente!

Detalhes que fazem a diferença
Cama no estilo oriental, penteadeira, painel de 
TV, criados-mudos acoplados à base da cama, 
cabeceira estofada, ripados e muita iluminação. 
Esses são só alguns dos detalhes desse espaço 
único e que ganhou ainda mais destaque com 
os elementos da Boa Vista Planejados 
“Este espaço foi pensado em cada detalhe. Tudo 
isso para garantir um ambiente personalizado 
e multifuncional, afinal de contas o quarto tem 
que ser confortável tanto para uma boa noite 
de sono, quanto para outros momentos de des-
canso. Como é um ambiente totalmente per-
sonalizado, foi criado com painéis de recorte e 
peças de elaboração. A grande variedade de co-
res e puxadores que temos disponíveis na Boa 
Vista Planejados fez com que o projeto ficasse 
ainda mais lindo.” comentou a designer Camila 
Rosin.
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ESPECIAL
CAPA
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Sonho realizado
Para Aldemir e Ediane, esse espaço é a realiza-
ção de um sonho. “Nós dois temos ideias dife-
rentes, por isso buscamos uma loja que topasse 
todos os desafios desse projeto. Ficou do jeito 
que sonhávamos!” comentou o casal. 
Em um projeto de um quarto, cada detalhe 
importa e faz toda a diferença. Os móveis pla-
nejados podem dar o “toque” que faltava para 
deixar tudo mais harmonioso, clean e funcional, 
como essa suíte. 
“O quarto criou vida com os móveis! Amamos 
cada detalhe, e com certeza indicaremos para 
familiares e amigos os móveis da Boa Vista Pla-
nejados. Inclusive, já estamos com novas ideias 
e planos para nossa casa. O sonho se tornou 
uma linda realidade.” - Aldemir e Ediane Barrilli.
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Camila Raquel Rosin
Designer
@camilarosin_designer
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Passamos por um período que nos fez ressig-
nificar a casa e os ambientes, em que paramos 
e pensamos na maneira como estávamos utili-
zando os espaços. Neste período em que casa e 
trabalho se tornaram um só, percebemos como 
estes espaços devem ser planejados, práticos, 
funcionais e confortáveis, ainda mais que a per-
manência neles se prolongaram. 
Hoje existe essa tendência em exercer as ativi-
dades em casa e essa prática se tornará cada 
vez mais crescente, devido à nova realidade 
se fez necessário pensar no espaço apropria-
do para se adequar as novas necessidades, o 
home office acabou se tornando um ambiente 
indispensável na residência.

Antes de montar seu home office é preciso ana-
lisar alguns aspectos para deixar seu ambiente 
mais prático sem abrir mão do conforto.
- O primeiro passo é pensar que tipo de escritó-
rio quer ter em casa, qual a necessidade desse 
ambiente, se vai trabalhar todos os dias, ou so-
mente as vezes. 
O ideal se for trabalhar todos os dias e possuir 
um espaço maior, vale a pena investir em um 
espaço exclusivo para o escritório, assim terá 
mais privacidade. Mas se não possui, pode in-
tegrar o home office com o quarto, ou a sala, 
bem planejado e executado, de qualquer forma 
o ambiente vai ficar agradável e funcional para 
trabalhar.

O novo significado de trabalhar em casa

Home Office
ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Iluminação
Sobre a iluminação, tenha seu local de trabalho 
próximo de janelas, aproveite a luz natural e a 
ventilação, este contato com o exterior ajuda na 
produtividade do trabalho e na disposição. Po-
rém somente a luz natural não será suficiente 
para iluminar, ainda mais para quem trabalha à 
noite, é interessante usar luminária em cima da 
mesa e no ambiente tons de luz neutra.

Danusa Klippel
ARQUITETA E URBANISTA

Projeto e Fotografia Boa Vista Home Design
e Boa Vista Eusébio
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O mobiliário
É preciso também ter alguns cuidados na es-
colha do mobiliário, o sofá deve ser usado so-
mente para lazer, para horas de trabalho é 
necessário escolher cadeiras giratórias pois 
possibilitam maior liberdade na movimentação 
e que possuem regulagem na altura para man-
ter a posição correta, o ideal é que o usuário 
encoste os pés no chão. A cadeira deve apoiar 
bem as costas além de ter encosto para os bra-
ços, os cotovelos devem estar sempre em um 
ângulo de 90º. 
Fique atento a altura da mesa, 75 cm é altura 
padrão, varia de acordo com a altura do usuário, 
já a profundidade, 50 cm para notebook e 70 
para quem trabalha com desktop, são medidas 
mínimas.
Os móveis planejados são importantes nes-
te momento de planejamento do home office, 
pois o profissional que vai executar vai conse-
guir garantir que não haja espaços ociosos, ou 
seja melhor aproveitamento em tudo. Além de 
planejar móveis que colaboram com a organi-
zação do espaço, pois um ambiente organizado 
vai contribuir para ter um trabalho organizado. 
É preciso prever espaço para impressora, livros, 
documentos, sempre pensando nas necessida-

des e particularidades de cada usuário. 
Os gaveteiros são perfeitos para acesso rápido 
aos objetos que precisamos ter sempre a mão, 
como costumam ser pequenos, podem ser fa-
cilmente adaptado em qualquer espaço, ou até 
mesmo fixado na bancada. Já para armazena-
mento armários são indispensáveis, por conter 
prateleiras e gavetas internas onde podem ser 
guardados os documentos mais importantes, 
vale a pena considerar um espaço para este 
mobiliário. 
Organizar um espaço com um cenário bonito 
para vídeo chamadas e lives também se tor-
nou importante, pode ser uma estante bonita 
no fundo com decorações e usar a iluminação 
criando um efeito interessante, pinturas na pa-
rede com frases inspiradoras ou até mesmo 
um jardim vertical, vão deixar as reuniões mais 
agradáveis e as lives mais atrativas para quem 
assiste.
Agora se você for usar o home office integra-
do com outro ambiente, aposte em divisores de 
ambiente, além da funcionalidade em separar o 
espaço, ele pode ser tornar um elemento deco-
rativo, já que pode conter qualquer cor e dife-
rentes desenhos, sendo vazados ou não.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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As cores das paredes
Para escolha das cores, nas paredes é indica-
do tons mais claros pois proporcionam maior 
conforto visual, ideal para quem passa muito 
tempo no mesmo ambiente, azul, verde e ama-
relo são cores que estimulam a produtividade 
e a criatividade, tons frios deixam o local mais 
calmo e sossegado e tons terrosos mais sóbrio 
e sofisticado, lembrando que a aplicação da cor 
depende do intensão do projeto e da personali-
dade de cada um. 
A personalização do ambiente é fundamental, 
utilize detalhes que remetam a sua personali-
dade, para deixar o ambiente de trabalho mais 
aconchegante coloque plantas, quadros, porta-
-retratos, mas sempre com cuidado para não 
sobrecarregar o ambiente. 
Não esqueça disso: Se o ambiente de trabalho 
for agradável, o rendimento será muito maior.
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Um apartamento para 
chamar de lar

Na dúvida entre morar em um condomínio resi-
dencial ou um apartamento com a planta baixa 
definida, a família optou por escolher um apar-
tamento localizado no edifício de alto padrão, 
Spazio do Florença, em Mossoró/RN. 
O escritório Studio JOIN28 aceitou o desafio de 
transformar esse espaço com 135m² em um 

verdadeiro lar para essa família, e a Boa Vista 
Planejados tornou tudo isso real. 
Após ajustar todas as necessidades e modificar 
cada ambiente, criamos áreas de convivência 
únicas e mais aconchegantes afim de acolher 
os momentos com os amigos e familiares.
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Destaque em tons escuros
Com a mistura de tons escuro dos armários e 
revestimento madeirado, a cozinha apresen-
ta modernidade e aconchego trazendo muita 
personalidade para esse ambiente. A disposi-
ção dos armários e suas divisões apresentam 
funcionalidade e praticidade no cotidiano da 
família.

FO
TO

S 
| D

UP
LL

A 
EX

PO
SI

ÇÃ
O



38 | REVISTA BOA VISTA

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA

FO
TO

S 
| D

UP
LL

A 
EX

PO
SI

ÇÃ
O



REVISTA BOA VISTA | 39

Galeria em casa
Todos os ambientes do apartamento foram pla-
nejados com muito carinho pelas arquitetas, e o 
corredor intimo não poderia ficar de fora. O es-
paço possui neutralidade e funcionalidade com 
o uso de armários que se juntam a estrutura, 
chegou a dizer que até se camufla, sem pesar o 
espaço. A iluminação também dá destaque ao 
ambiente que se completa juntos com os qua-
dros.

Sejam bem vindos!
Por ser a entrada do apartamento a sala pos-
sui uma proposta sofisticada com o uso de tons 
claros e amadeirados, e com objetos decorati-
vos em destaque que agrega personalidade ao 
espaço. Os móveis foram pensados para dar 
suporte de armazenamento e ao mesmo tempo 
não perder sofisticação.

Projeto Studio Join- @studio.join28
Arquitetas Iasmim Belchior, Marina Freitas, Olímpia Castro
Execução diCasa Planejados Mossoró - @dicasaplanejados

diCasa Planejados
Av. João da Escóssia 1250, SL102Nova Betânia- Mossoró/RN
www.dicasaplanejados.com  |  @dicasamossoro
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Um consultório 
moderno e acolhedor

No consultório pediátrico, a transformação foi 
total! O projeto tinha que partir de uma mudan-
ça conceitual, acompanhar o perfil moderno da 
profissional e criar um ambiente aprazível para 
os pequenos pacientes e suas famílias.
A In Teto transformou desde o piso até o ges-

so, da entrada ao puxador do móvel, da parede 
à prateleira. Refez toda a instalação elétrica e 
trouxe mais luminosidade e beleza ao espaço. 
Projetou e executou cada móvel que compõe 
esse belo resultado final.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Projeto: Acadêmica de Arquitetara, Adriane Padilha, Proprietária da In Teto Móveis Planejados
Rua: Álvaro Chaves 127 sl 101 - Ijuí RS | Fone (55) 99200-8375
Acompanhe a InTeto nas redes sociais | @in_teto

A pediatra Dra. Vera Paris relatou sua experi-
ência sobre a transformação no  ambiente de 
trabalho: ‘’Eu sempre soube que o espaço, as 
cores, a iluminação e os objetos costumam 
nos definir. E sempre soube também que as 
mudanças externas acompanham as internas. 
Porém, a sensação de estar em um ambiente 
que me define e acompanha todas as minhas 
mudanças (externas/internas), foi indescritível.”
Para nós, receber esse feedback é a maior pro-
va de que estamos no caminho certo, nos con-
ta Adriane da In teto.
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Urbano, jovem e cheio 
de personalidade

Ter um espaço moderno e perfeito para rece-
ber os amigos, sem deixar de lado a praticidade 
para o dia a dia era o sonho do jovem casal de 
proprietários do Apartamento T&A.  
Projetado pelo Arquiteto Neto Coelho, em par-
ceria com a Carmo Mendes Planejados, de Apu-

carana/PR, esse apartamento apresenta tudo 
isso e muito mais. O espaço integra a cozinha 
americana, churrasqueira, bar, sala de estar e 
living, e torna esse compacto lar em um amplo 
ambiente para se viver e receber pessoas com 
conforto e sofisticação.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Estilo urbano e jovem
Apostando na sobriedade dos tons de cinza, 
esse projeto mescla marcenaria e serralheria, e 
apresenta um mobiliário diferenciado para criar 
esse conceito jovem e urbano. Além disso, tam-
bém foram utilizados concreto e tijolo cerâmico 
para integrar todo o espaço.
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Realizando sonhos 
Atender as expectativas dos clientes e entregar 
um ambiente fiel ao projeto é sempre um dos 
maiores diferenciais de quem trabalha com a 
Boa Vista Planejados. Para o Arquiteto respon-
sável pelo projeto, Neto Coelho, além disso, as 
vantagens estão na adequação aos projetos, 
agilidade na entrega e montagem, e também 
as novidades em cores, padrões, lançamentos 
e acabamentos.
“Um grande diferencial que fez os clientes do 
apartamento T&A escolher a Carmo Mendes 
Planejados, com certeza, foi o acabamento im-
pecável e a garantia de 10 anos. O resultado 
ficou exatamente como nós e os clientes imagi-
návamos.” - Neto Coelho, Arquiteto e Urbanista.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Neto Coelho 
Arquiteto e Urbanista 
@arqnetocoelho
@carmomendesplanejados
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A contemporaneidade e sofisticação são as premissas desse projeto 
idealizado para um casal jovem que buscava acima de tudo funcionalidade e 
muito conforto, a paleta de cores e detalhes em espelhos usada no projeto 

proporcionou um ambiente leve e de muita personalidade.

Sofisticação e muito conforto 
para um jovem casal

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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O charme do pé direito alto
Já o pé direito alto é uma tendência nos imóveis 
de alto padrão e é uma solução arquitetônica 
para dar imponência e sofisticação ao ambien-
te. O ambiente que possui pé-direito duplo cos-
tuma ser mais confortável, iluminado e arejado. 
As casas com esse recurso contam com uma 
grande variedade de opções decorativas, desde 
lustre até plantas de grande porte.
Além disso luminárias e lustres pendentes fi-
cam muito bonitos nesse ambiente. O pé-di-
reito duplo permite usar objetos grandes, que 
ficam harmoniosos na amplitude do espaço.

Projeto: Jonas de Oliveira- Projetista Boa Vista Home Design
Execução: Boa Vista Home Design- Sarandi/RS
@boavistahomedesign
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Tradição que garante 
qualidade: conheça a 

Innovafatto
Há 14 anos no mercado e há 13 trabalhando 
com a Boa Vista Planejados, a InnovaFatto, de 
Santo André/SP, é o exemplo de que uma par-
ceria forte gera resultados de sucesso. 
Sob a direção de Henrique e Luci Nascimento, a 
loja reinaugurou seu showroom em 2021 e para 

este ano promete um espaço com ainda mais 
inovações e sempre atualizado as tendências. 
Afinal, uma empresa que cresceu junto com a 
Boa Vista Planejados só tende a oferecer o que 
há de melhor e mais moderno aos seus clientes. 

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Sob Medida
Para os proprietários, realizar um projeto com 
liberdade de criar faz toda a diferença. Por isso 
é preciso contar com a parceria de quem real-
mente pode atender essa necessidade. “Hoje 
com a Boa Vista Planejados, conseguimos nos 
posicionarmos com um produto de alto padrão 
de qualidade junto com arquitetos. Podemos 
competir de igual para igual com as grandes 
empresas do mercado, e com um diferencial 
que poucas empresas tem o ‘sob medida’” co-
mentaram Henrique e Luci, Proprietários da In-
novaFatto. 
Os novos ambientes da loja foram pensados 
para que ela seja uma “loja boutique”. Moderna 
e elegante, expressa todo o requinte e sofisti-
cação que os projetos únicos executados pela 
InnovaFatto têm, além de ser um ambiente 
para vivenciar como é ter um ambiente exclusi-
vo e personalizado.
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Parceria de Sucesso
Os proprietários contam que boa parte do su-
cesso da loja se deve aos produtos de qualida-
de, cada vez maior, da Boa Vista Planejados. 
Acompanhar o crescimento da empresa só 
demonstra o quão certeira foi a decisão dessa 
parceria.
“O bom de criar raízes profundas com a Boa 
Vista Planejados é que conseguimos enxergar 
as grandes evoluções e crescimento. Quando 
olhamos a Boa Vista de 2008 e a de 2021, é ní-
tido o crescimento de estrutura e de produtos.  
Quando olhamos para este ciclo, vemos como 
valeu apena acreditar na Boa Vista e termos 
consolidado esta parceria como loja exclusiva” 
Destacaram os Proprietários Henrique e Luci 
Nascimento.

InnovaFatto 
Av. Portugal 1095 – Jardim Bela Vista – Santo André – SP
@innovafattomoveisplanejados
(11) 2598-0555 ou (11) 2564-4988
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A Studio HD sob a direção da Bruna e do Charles 
é a revendedora exclusiva da Boa Vista na cida-
de de Xanxerê/SC e região.
Recentemente, a Studio HD foi a responsável 
pelo projeto da belíssima casa do empresário 
Márcio Moterle, fazendo com que mais um pro-
jeto dos sonhos fosse entregue.

Planejados cheios de 
estilo e elegância

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Márcio fala da sua satisfação com a Studio Hd 
e a Boa Vista.
‘’- Quando construí a minha casa, estava em 
busca de uma empresa séria e que proporcio-
nasse o melhor. Conheci a Studio HD e gostei 
muito. O primeiro contato com os profissionais 
já me passou confiança para fechar o projeto 
com eles. Todo o processo foi muito tranquilo 
para mim quanto cliente, não precisei me preo-
cupar com nenhum detalhe e o serviço foi exe-
cutado com excelência.
O acabamento de cada detalhe me deixou sa-
tisfeito. Os móveis são bonitos, de excelente 
qualidade e tenho certeza que são móveis de 
longa vida útil além de completarem a decora-
ção com muita elegância e modernidade.’’
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E, sobre a execução deste projeto a proprietária 
Bruna Arsego também comenta:
“Poder executar a montagem dos móveis nesta 
residência foi uma satisfação pessoal e profis-
sional, pois foi posto à prova nosso conheci-
mento, experiência e comprometimento para 
realizar um projeto tão amplo e complexo, mas 
graças a qualidade e flexibilidade dos móveis 
boa vista tudo saiu conforme o planejado.”
E como podemos ver o projeto e a execução fi-
caram sensacionais, com aquela cara de casa 
de novela.

O Studio HD está localizado na Rua Rui Barbosa, 266, sala 704
Edifício Rui Barbosa, Centro - Xanxerê/SC | Fone (49) 3433-2207
@homedesign.xxe
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Um lar sofisticado 
e sob medida

Clean e elegante, a CS Home foi planejada para 
ser um recanto para o casal Carlos Alberto e Sa-
brina. O projeto da Arquiteta Camila Santos foi 
executado pela Boa Vista Planejados Parnaíba, 
no Piauí, e reflete com exatidão o sonho do ca-
sal. 
Um dos principais desejos dos proprietários era 
que os ambientes da casa fossem em tons neu-
tros. Para isso, foram utilizadas as cores Arenas 
e Beton Matt, além de elementos em amadei-
rados, e muito vidro reflecta e vidro espelhado.

Essas combinações é que garantiram a elegân-
cia e aconchego para a CS Home, que também 
foi pensada para receber os amigos e familia-
res. Carlos e Sabrina são muito ligados aos de-
talhes, por isso que a cozinha, varanda goumert, 
suíte do casal, closet, Home Theater e banhei-
ros apresentam componentes que torna toda 
a casa muito sofisticada, sem falar nos móveis 
planejados que agregaram a cada espaço per-
sonalidade e versatilidade.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Para Nayara Castro e Tomás Neto, Proprietários 
da Boa Vista Planejados Parnaíba, trabalhar 
com a Boa Vista é ter a certeza de que o resul-
tado final será fiel ao projeto. “Uma das vanta-
gens e diferenciais de trabalhar com a Boa Vista 
Planejados é por ela ser realmente ‘sob medida’, 
além de sempre contarmos com o suporte da 
fábrica e com a garantia da qualidade de cada 
um dos materiais.” – Nayara Castro, Proprietá-
ria da Boa Vista Planejados Parnaíba.

Camila Santos 
Arquiteta e Urbanista 
@camilasantosarquiteta
@boavistaplanejadosphb_
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A Projetar já atua a 22 anos na cidade de Jun-
diaí/SP, e trabalham com a Boa Vista a aproxi-
madamente 10 anos, sob a direção dos sócios 
Marcel e Daiane eles nos mostram um pouco 
deste lindo projeto de uma clínica de Nutrologia 
e Estética dos clientes Bianca e Neto Moraes, 
do Grupo NVFLEXOR.

Desde a criação, procuramos atender todos os 
pedidos e expectativas dos nossos clientes, O 
pedido do cliente era ter um lugar sofisticado, 
com design moderno e ao mesmo tempo aco-
lhedor e aconchegante, já que os pacientes vão 
em busca de saúde, beleza e bem-estar.

Cliente realizado, 
sinônimo de caminho certo!

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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A inspiração partiu de elementos naturais e isso 
ficou bem representado já na recepção, onde o 
destaque ficou para um painel ripado no padrão 
Louro Freijó, com iluminação em led amarelo, 
trazendo muito conforto e aconchego para os 
pacientes.
O móvel planejado traz para o ambiente comer-
cial funcionalidade e melhor aproveitamento de 
todos os espaços.
Nesse projeto cada espaço de armazenamento 

foi aproveitado, deixando tudo organizado, faci-
litando assim a rotina de trabalho do profissio-
nal que vai utilizar o ambiente.
“Todo o processo foi muito prazeroso, criar cada 
cantinho, sonhar com cada sala finalizada e no 
fim ver nossos clientes felizes é o que nos faz 
acreditar que estamos no caminho certo.
Foi um grande prazer contribuir para a realiza-
ção do sonho dos nossos clientes” fala Daiane 
Razera.

PROJETAR MÓVEIS PLANEJADOS 
Rua Dr. José Roberto Basile Bonito,50-Loja 73, Mercadão Ferroviários- Jundiaí/SP
@projetarplanejados
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O minimalismo como 
ponto de destaque

“Gosto de usar traços minimalistas, trazendo 
o essencial para o ambiente” esta costuma ser 
a inspiração da Designer de Interiores Ângela 
Bucco, abaixo ela nos conta um pouco sobre 
sua visão dos móveis planejados. Além da en-
trevista podemos apreciar também um projeto 
de área social e sala de estar ambos de extrema 
elegância feitos pela designer e executado por 
Stello Interiores de Bento Gonçalves/RS.

Qual a importância do móvel planejado 
em um projeto de interiores? 
Particularmente gosto muito de usar móveis 
planejados, pois consigo fazer um melhor apro-
veitamento dos espaços trazendo uma melhor 
disposição para os projetos. Além de possuir 
uma montagem ágil e limpa, facilitando todo o 
processo com um resultado impecável.

ESPAÇO ARQUITETO
PROJETISTA
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Em sua experiência, o que uma empresa deve 
oferecer como solução e diferencial para 
transmitir com excelência a visão do projeto? 
O principal é honrar com todas as promessas 
oferecidas, mesmo que por vezes seja necessá-
rio pequenas adaptações nos projetos para con-
seguirmos oferecer ao nosso cliente aquilo que 
ele deseja. Penso que uma empresa comprome-
tida com toda qualidade e responsabilidade em 
todas as partes do processo é a que melhor pas-
sa segurança para termos um grande resultado. 

Qual o seu conceito para o futuro 
do móvel planejado? 
Entendo que o móvel planejado veio para ficar, 
acompanhado principalmente pelo aquecimen-
to da construção civil. A maioria dos consumi-
dores procuram móveis com maior durabilidade, 
que tragam algo inovador, com diferenciais em 
tecnologia e preço justo. Falando do futuro, en-
tendo que grande parte da indústria deverá e 
precisará se adaptar ao mercado para que não 
sejam “engolidas” pelas marcenarias. Se faz ne-
cessário uma busca constante por novidades, 
qualidade na entrega, produto e eficiência sem-
pre atrelados ao preço justo. 

Como foi trabalhar em um projeto 
com a Boa Vista Planejados? 
Obtive um excelente resultado, conseguindo 
um aproveitamento total dos espaços devido à 
disponibilidade de edição de toda a linha. Desta 
forma o projeto foi executado com qualidade e 
ainda com garantia de 10 anos fornecidos pela 
fábrica, fatores decisivos para aprovação dos 
projetos. Além de todas essas facilidades, con-
tei com todo suporte do escritório da Ferlupa 
Representações que sempre esteve disponível 
para me auxiliar em todos os sentidos para que 
meu projeto fosse executado com perfeição.

Quais suas inspirações? 
Busco por inspirações diariamente, entre sites 
de pesquisa, amostras, feiras, revistas e eventos 
para sempre estar em sintonia com as tendên-
cias do mercado. Entretanto, mesmo com toda 
facilidade de informações no mundo em que 
vivemos, como designer de interiores entendo 
que é fundamental procurar sempre absorver 
e entender tudo que meus clientes necessitam, 
não há fonte de inspiração melhor.

Ângela Bucco – está no ramo de planejados 
desde 2009, em 2014 se formou Design 
de Interiores. Atualmente trabalha na Stello 
Interiores, Bento Gonçalves/RS
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Alinhamento, acabamento 
e limpeza são essenciais

Felipe Arienti, te 29 anos e é de Bento Gonçal-
ves/RS, trabalha no ramo de montagem de mó-
veis desde os 15 anos de idade.
“Tudo começou quando fui ajudar um colega a 
montar um roupeiro, gostei e fui me especiali-
zando no ramo.” Conta Felipe
Segundo ele, trabalhar com a Boa Vista é traba-
lhar com um planejado de excelente qualidade, 
desde o acabamento até os encaixes. Um móvel 
que se torna fácil de montar e o resultado final 
fica perfeito, as peças vem muito bem emba-
ladas, e por este motivo ele tem pouco atraso 
em suas montagens pois não tem avarias nas 
peças.
Quando vai iniciar uma montagem, ele se cer-
tifica de tomar alguns cuidados: “O mais im-
portante é o contato com o cliente, pegar todas 
informações do local, desde horários, planta hi-
dráulica e elétrica, além disso, sempre trabalhar 
cuidando ao máximo para não bater nas pare-
des e nem riscar o piso, tanto para não estragar 
o ambiente, quanto as peças do móvel,”comple-
ta o montador.

MONTADOR
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Luiz Carlos Machado nasceu em Oliveira/MG, 
mas atualmente reside em Vila Velha/ES. Co-
meçou a trabalhar no ramo de planejados no 
ano de 2016,
Ele que iniciou como ajudante de montagem, 
tomou gosto pelo planejado, e segue até hoje 
exercendo esta profissão tão prazerosa.

Em suas montagens, Luiz Carlos não trabalha 
sozinho, ele tem um ajudante, o Douglas Felipe 
da Cunha Pereira, seu braço direito como ele faz 
questão de deixar claro.
Para ele trabalhar com a Boa Vista é uma sa-
tisfação.
“A qualidade do material, a forma de como são 
identificadas as peças, a qualidade dos acaba-
mentos, os encaixes são perfeitos dentre ou-
tras são muitos os diferenciais que a Boa Vis-
ta oferece, e isto só traz vantagens na hora da 
montagem. ” Conta Luiz Carlos
Sempe que vai iniciar um serviço na casa ou sala 
comercial do cliente, ele e seu ajudante fazem 
questão de tomar todos os cuidados necessá-
rios para que tudo saia da melhor forma pos-
sível, começam pela organização dos materiais 
na forma correta, forram o piso com tatames 
para não danificar as peças e também o piso do 
local. As paredes também recebem um cuidado 
extra para não terem nenhum arranhão durante 
o processo da montagem.
Para ele o respeito ao ambiente onde se traba-
lha é essencial. “Temos que saber entrar e sair 
do ambiente onde estamos trabalhando “.

Organização e muito 
cuidado com os materiais

Douglas Felipe da Cunha Pereira 
e  Luiz Carlos Machado
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Projetos realizados

Dhejota Exclusiva Boa Vista - Passo Fundo/RS

GALERIA
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Dhejota Exclusiva Boa Vista - Passo Fundo/RS
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Projetar Planejados - Jundiaí/SP

GALERIA
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Patricia Signor



74 | REVISTA BOA VISTA

InnovaFatto Movéis Planejados - Santo André/SP

Sheila Chaves Garcia - Homedesign - Sarandi/RS

+projetos

GALERIA
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Projeto: Thalia Dos Santos Puton – Renova Home Design- Trindade do Sul/RS
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