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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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Ágil e prática, a linha V10 permite 
aos usuários reconfigurar seu 
layout de trabalho. Seu estilo 
dinâmico confere grande 
versatilidade ao espaço.

Agile and practical, the V10 line 
allows the users to reconfigurate 
their working environments. 
Its dynamic style confers great 
versatility to the working area.
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Leveza conferida pelos painéis 
em chapas de aço e estruturas 
tubulares que acompanham as 
estações

Lightness guaranteed by the 
panels in steel sheet and tubular 
structures that couple to the 
station.

Serviço Forte
A Rivera sabe que a excelência só acontece 
quando a qualidade do produto é suportada pela 
eficácio do serviço;

Somos preparados para atender as demandas 
especiais do mercado, possuímos uma fábrica 
piloto para os protótipos e procutos especiais. 
Zelamos pela satisfação do cliente, desde o 
projeto até a entrega dos ambientes prontos.

Strong service
The Rivera knows that excellence comes only when 
quality product is supported by efficacy of service. 
We are prepared to meet the special demands 
og the market, we have a pilot plant prototype 
and specialty products and we care for customer 
satisfaction from the design to delivery of ready 
enrivonments.
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Sofisticação e contemporaneidade nos tampos simétricos e 
assimétricos em lâmina de madeira natural e nos pés tubulares em 
duplo “Y”.

Sophistication and contemporarity in the symmetric and asymmetric 
tops, made of natural wood sheets and the tubular legs in double “Y”.

Manual Técnico
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