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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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Sofisticação com economia
A Beta 40 foi concebida para 
projetos que incluam, ao 
mesmo tempo, economia e 
representatividade. Uma perfeita 
solução para escritórios que 
procuram uma eficiente relação 
custo x tecnologia x design.

Sophistication with economy
Beta 40 line was conceived 
for projects that combine, at 
the same time, economy and 
representativity. A perfect solution 
for offices that look for an efficient 
relation cost x technology x design
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Beta 40 

Sofisticação com economia.
A Beta 40 foi concebida para projetos que incluam, 
ao mesmo tempo, economia e representatividade. 
Uma perfeita solução para escritórios que 
procuram uma eficiente relação custo x tecnologia 
x design.

Sophistication and economy
Beta 40 was conceived for projects that combine, 
at the same time, economy and representativity. A 
perfect solution for offices that look for an efficient 
relation cost x technology x design.

Zelo pela Qualidade.
Todos os processos internos, do desenvolvimentos 
do produtos à entrega nos ambientes dos clientes, 
seguem rigorosamente as premissas da ISO-9001.

Zeal for Quality.
All internal processes, product development 
environment in the delivery of customers, strictly 
follow the assumptions of the ISO-9001.
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As superfícies F40 possuem 
bordas retas, calhas para 
eletrificação e condução de fios.

Line Beta 40 surfaces have straight 
edging, electrification and wiring 
gutters.

Possuindo estruturas em sistema 
painel, os acabamentos em 
padrões lisos e madeirados 
compõem seu estilo tradicional.

With panel system structures, 
the straight pattern and wooden 
finishing make up its traditional 
style.
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Beta 40 

As superfícies Beta 40 possuem 
bordas retas, calhas para 
eletrificação e condução de fios.

Beta 40 surfaces have straight 
edging, electrification and wiring 
gutters.
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Call Center

Ergonomia e praticidade são 
essenciais aos ambientes de 
Call Center. A linha permite o 
contato com o cliente de forma 
diferenciada, proporcionando 
qualidade de comunicação e 
perfeitas condições ergonômicas 
de trabalho. As mesas 
reguláveis com os dois tampos 
independentes (monitor e 
teclado) atendem os requisitos 
da ABNT e NR17.

Ergonomics and practicality 
are essential to Call Center 
environment. The line allows 
the customer contact in a 
different way providing quality 
of communication and perfect 
condition ergonomic work. The 
ajustable two independents 
tops (monitor and keyboard) 
tables attend the ABNT and NR17 
requirements.
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Manual Técnico



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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