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Nós somos a Rivera, uma empresa que há mais de 46 anos cria, desenvolve, 
fabrica e comercializa móveis para ambientes corporativos e componentes 
para a indústria moveleira.

Com um dos maiores e mais avançados parques industriais da América 
Latina, investimos em tecnologia, para além de aprimorar os processos fabris, 
oferecer o melhor produto aos nossos clientes, com ergonomia à toda prova, 
durabilidade e beleza. Unimos design funcional e qualidade dos materiais. 
Qualidades estas que se estendem aos serviços de pré e pós vendas, além 
de sermos uma empresa com responsabilidade sócio-ambiental, que possuí 
pela sua estrutura de 100 mil m² certificações ISO 9001-2008, ABNT, FSC e IPT 
e ABNT Ambiental, atendendo os mercados corporativos, governamental e de 
revenda no Brasil e no mundo.

Temos orgulho de ser uma empresa brasileira que obtém sucesso no 
atendimento de clientes especiais, como a sua empresa.
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Linha Alpha

O mobiliário Rivera é produzido 
com tecnologia, seguindo todos 
os padrões ergonômicos, visando 
qualidade, durabilidade e 
acabamento.
Postos de trabalho integrados.
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Alpha

Sustentabilidade em alta

A Rivera exige de seus 
fornecedores, principalmente 
os de derivados de madeira e 
químicos, práticas que garantam 
a proteção do meio ambiente. 
Os processos internos da Rivera 
também privilegiam o uso 
consciente das matérias primas e 
a sustentabilidade.

High Sustentability. Rivera 
demande from its suppliersm 
especially those from wood 
products and chemicals, practices 
that ensure the protetion of 
the environment. The internal 
processes of Rivera also favor the 
use conscious of raw materials 
and sustainability
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A inteligência de um projeto que 
proporciona grande integração 
no ambiente de trabalho.

Alpha



1312

A convergência entre dois pontos 
gera ergonomia, conforto e 
produtividade no trabalho. A 
Linha Alpha é isso: pessoas que 
têm sua performance ampliada 
pela excelência do ambiente de 
trabalho.
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Expertise em cada encaixe, em 
cada detalhe, faz com que os 
produtos se integrem com muita 
facilidade.

Postos de Trabalho Integrados.
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Uma linha versátil que possibilita elaborar 
inúmeros formatos de lay out, onde sua estrutura 
tubular em alumínio viabiliza uma leveza no 
produto final. 
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Manual Técnico
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Rodovia SP 191, km 51,5 - Araras/SP
13600-970 - Cx. Postal 261

Tel.: 3543.2300
Fax.: 3543.2302

rivera@riveramoveis.com,br

Mobiliário Corporativo
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