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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 50



0504

Buscando soluções de espaço 
e adequação para os mais 
diferentes equipamentos, 
o sistema beta 50 oferece 
distribuição de cabeamento 
através dos tampos nas 
superfícies das estações, 
facilitando a conectividade.

Searching solutions of space and 
adequacy for the most differente 
equipment, the beta 50 system 
offers a cable service distribution 
through slides on the surfaces 
of the stations, facilitating 
connection.
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Compondo um ambiente 
completo e funcional, o sistema 
de mesas de reunião proporciona 
a harmonização do espaço 
planejado.  

Composing a complete and 
functional environment, the 
system of meeting tables 
provides harmonization of the 
planned space.
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A linha beta 50 integra 
usuários de forma confortável 
e inteligente, gerando 
produtividade e a sensação e 
bem-estar.

The beta 50 line integrates 
the users in a confortable and 
intelligente way, generating 
productivity and welfare 
sensation.
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O sistema modular e uma 
complete linha de acessórios 
agregam ainda mais praticidade 
e modernidade à linha Beta 50.

The modular system and complete 
line of accessories adds even 
practicality and modernity Beta 
50 line.
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O sistema modular e uma 
complete linha de acessórios 
agregam ainda mais praticidade 
e modernidade à linha Beta 50.

The modular system and complete 
line of accessories adds even 
practicality and modernity Beta 
50 line.
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Buscando soluções de espaço e adequação para 
os mais diferentes equipamentos, o sistema 
Beta 50 oferece a distribuição de cabeamento 
através de tampos deslizantes nas superfícies 
das estações, facilitando a conectividade dos 
equipamentos.

Searching solutions os space and adequacy for 
the most different equipament, the Beta 50 offers 
a cable service distribution through slides on the 
surfaces of the stations, facilitating connection of 
the equipaments.

A Linha Beta 50 integra os usuários, de forma 
confortável e inteligente, gerando produtividade e 
a sensação de 
bem-estar.

The Beta 50 Line integrates the users in a 
confortable and inteligente way, generating 
productivity an welfare sensation.
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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
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