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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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Dividir para multiplicar

A linha Beta 20 conjuga este 
conceito através de um sistema 
composto por divisórias 
panorâmicas, conectadas à 
superfícies.

Divide to multiply

The Line Beta 20 combines the 
concept through a panoramic 
system composed of partitions, 
connected to surfaces.
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Este sistema isenta os móveis de 
pés ou estruturas em seu interior, 
oferencendo ao usuário grande 
liberdade de espaço.

This system exempts furniture feet 
or structures in its interior, offering 
the user greater freedom of space.

Configurações: composta por 
painéis cegos, painéis vidro e 
meio vidro, possuem alturas de 
1100mm e 1600mm.

Configuration: formed by blinded 
panels, glass panels and half-
panels, they can be 1100 mm and 
1600mm high.
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Possui ampla capacidade de 
receber e gerenciar a passagem 
de fios, cabos elétricos de dados 
e de voz, permitindo eletrificação 
na altura dos tampos e rodapé. 

It has wide capacity of receiving 
and managing, in its interior, the 
flow of wires, electrical cables 
of data and voice, allowing the 
electrification at top height and 
baseboard. 
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As divisórias panorâmicas 
revestidas em tecido 
proporcionam redução acústica e 
permitem eletrificação na altura 
dos tampos e rodapés.

Panoramic coated fabric dividers 
provide sound reduction and 
electrification allow the height of 
worktops and footers.

As divisórias possuem uma 
estrutura central e fechamentos 
em contraplacas de aglomerado 
revestidos em tecido, que 
proporcionam redução acústica, 
ou laminado BP.

The panels have a central 
structure, shutting in back plates 
of agglomerated upholstered 
in fabric, which supply acoustic 
absorption, or low-pressure 
laminated.

Tampos basculantes permitem 
fácil acesso às tomadas. Tudo 
para criar ambientes tecnológicos 
sem interferências de fios e em 
conformidade com as normas 
técnicas da ABNT e NR17.

All that in order to create 
technological environments, with 
no interference from wires and in 
accordance with the ABNT (NR17) 
technical regulations.
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As superfícies da linha Beta 20 são produzidas em laminado BP, em 
padrões lisos e madeirados, com bordas retas e com profundidade 
de 600mm.

The surfaces of the Line Beta 20 are produced in laminated BP in flat 
patterns and madeirados with straight edges and depth of 600mm.

As barras de eletrificação comportam conectores de dados e voz 
categoria 5 (RJ11 e RJ45) e tomadas padrão NEMA, atendendo em 
especial corporações que necessitam de grandes ramificações de 
cabos, como call center.

The eletrification bars can take data and voice connectors category 
5 (RJ11 and RJ45), and sockets NEMA standard, being particularly 
appropriate for corporations that need big cable branching, such as a 
call center.
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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
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