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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.

Beta 30
Os tampos da linha Beta 30
em formato “L”, peninsulares
“L” e retos, são capazes de
acoplar gaveteiros e conexões,
permitindo diferentes
configurações
The L-shaped, L-peninsular
and straight tops can also take
in drawers and connections,
allowing different configurations.
A linha Beta 30 possui divisores
de mesa suspensos em tecido ou
laminado melamínico de baixa
pressão, que estabelecem relativa
privacidade entre as estações de
trabalho, e conferem um layout
harmonioso ao ambiente.
Beta 30 line has suspended
fabric table divisors or lowpressure melamine laminated,
that estabilish relative privacy
between the working stations, and
provide harmonic layout to the
environment.
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Livre para movimentar-se...
Através das superfícies
autoportantes, a linha Beta 30
oferece economia de tempo e
liberdade na reconfiguração
de layouts. A linha Beta conta
com todos os componentes
necessários para equipar
plenamente as funções de um
escritório, reunião, concentração
e direção.
Free to move around
Through the self-supporting
surfaces, beta 30 offers time
saving and freedom in the
reconfiguration of offices layout.
L30 has all the necessary parts
in order to fully equip the office
functions: reception, meeting,
concentration and direction.
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Beta 30
Funcionalidade possibilitando
a adequação aos mais diversos
ambientes corporativos e suas
diferentes áreas. A Beta 30 possui
um sistema de eletrificação
na qual os fios e cabos sobem
através de pés laterais e coluna
central.
It is funcional, allowing
adjustment to the several
corporate environments in their
different areas. Beta 30 has an
electrification system, which the
wires and cabes go up through the
side legs and central pillar.
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Beta 30
A Beta 30 possui divisores de
messa suspensos em tecido
ou laminado melamínico que
estabelecem relativa privacidade
entre as estações de trabalho e
conferem um layout harmonioso
ao ambiente.
The Beta 30 has suspended
fabric table divisors, lowpressure melamine laminated,
establishes relative privacy
between the working stations and
provide harmonic layout to the
environment.
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Beta 30
Os tampos em formato “L”,
peninsulares “L” e retos, são
capazes de acoplar gaveteiros e
conexões, permitindo diferentes
configurações
The L-shaped, L-peninsular
and straight tops can also take
in drawers and connections,
allowing different configurations.
A coluna central sextavada é
recuada, oferecendo conforto
ergonômico ao usuário e
permitindo livre movimentação
das cadeiras giratórias. Executada
em estampado, possui sapata
niveladora e tampa removível
para passagem dos cabos.
Eletrocalhas estruturais
conduzem e armazenam os
excessos de fios e acoplam
suportes de tomada.
Recebem também tratamento
anti-corrosivo e revestimento
epóxi eletrostático.
The six-sided central pillar is
drawn back, offering ergonomic
comfort to the user, allowing
free movement of the rotating
chairs. Manufactured in stamped
steel it has a leveling show and
removable lid to allow wire flow.
Structural eletric gutters conduct
and store the wire excess and
couple with socket support.
They receive anti-corrosive
treatment and eletrostatic epoxy
covering.
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Beta 30
Funcionalidade possibilitando
a adequação os mais diversos
ambientes corporativos e suas
diferentes áreas. A Beta 30 possui
um sistema de eletrificação
na qual os fios e cabos sobem
através de pés laterais e coluna
verbal.
It is functional, allowing
adjusment to the several
corporate environments in their
different areas. Beta 30 has an
eletrification system in which the
wires and cables go up through
the side legs and central pillar.
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Manual Técnico
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Mobiliário Corporativo
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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