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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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A mesa presidente com armário 
lateral permite uma total 
interação ao usuário.
Seus detalhes de tampo de 
50mm suspenso e bivar central 
com legítimo couro natural 
dão ao produto EX60 da Rivera 
um toque de sofisticação e 
modernidade.

Produto elaborado em MDF e 
revestido em lâmina de madeira 
natural é encontrado em várias 
tonalidades, possibilitando 
inúmeras configurações.

Bureau president with side 
cabinet allows a full integration 
to the user. The details of top 
50mm suspended and Bivar with 
legimite central leather give the 
product the EX60 Rivera’s touch of 
sophistication and modernity.

Product made from MDF and 
coated blade, natural wood is 
found in various tones. allowing 
numerous configurations.
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Cuidadosamente fabricados, 
os móveis da linha oferecem 
detalhes e acabamentos em 
madeira natural e estruturada em 
MDF.

Carefully manufactured, the 
pieces of furniture of the line offer 
details and finishings of natural 
wooden and MDF structure.
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Compondo um ambiente 
completo e funcional, osistema 
de mesas de reunião proporciona 
a harmonização do espaço 
planejado.

Composing a complete and 
functional environment, the 
system meeting tables provides 
harmonization of the planned 
space.
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Cuidadosamente fabricados, 
os móveis da linha oferecem 
detalhes e acabamentos em 
madeira natural e estrutura em 
MDF.

Carefully manufactured, the 
pieces of furniture of the line offer 
details and finishings of natural 
wooden and MDF structure .

Com design arrojado, a linha 
Executiva E50 foi desenvolvida 
para atender os diversos setores 
executivos com elegância e 
sofisticação.

With bold design, the Executive 
Line E50 was development to take 
care of diverse executive sectors 
with elegance and sofistication.
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Com design arrojado, a Linha 
Executiva  foi desenvolvida para 
atender os diversos setores 
executivos com elegância e 
sofisticação.

With bold design, the Executive 
Line was developed to take care 
of diverse executive sectors with 
elegance and sofistication.
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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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