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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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Atualmente os escritórios passam 
por rápidas transformações 
e necessidades de soluções 
inteligentes, onde, deve-se 
predominar a praticidade, 
funcionalidade, estética e design.

Foi pensando em tudo isso que 
a Rivera Móveis decidiu pelo 
desenvolvimento da linha Slim 
Office.
A linha Slim Office chega com 
uma proposta inovadora, com 
um novo conceito, oferecendo 
opções econômicas para atender 
as mais diversas necessidades do 
escritório moderno.

A linha Slim Office oferece 
soluções capazes de otimizar 
espaços corporativos e criar 
ambientes funcionais, prezando 
pelo design e ergonomia.

Todos os produtos contidos na 
linha Slim Office, são produzidos 
com a mais alta tecnologia, 
apurado controle de qualidade e 
aplicação de materiais nobres.
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Uma das novidades da linha Slim 
Office fica por conta das mesas 
retas componíveis, que permitem 
o acoplamento de várias 
unidades, racionalizando espaços 
e criando ambientes funcionais 
nas áreas operacionais.
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A linha Slim Office também é 
composta por estações orgânicas 
e mesas retas. Oferece várias 
vantagens funcionais com 
uma proposta inovadora para 
ambientes onde a integração 
e a funcionalidade são fatores 
indispensáveis nos ambientes 
operacionais.
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A linha Slim Office oferece a 
possibilidade de criar espaços 
com requinte, conforto e design 
arrojado. Esta linha conta 
com um eficiente sistema de 
eletrificação, dotado de suporte 
para tomadas. O conjunto é 
complementado com armário 
credenza, mesa auxiliar, gaveteiro 
e armário acoplados na mesa 
auxiliar.

Requinte e elegância dentro do 
seu escritório.
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As mesas retas da linha Slim 
Office contam com acabamentos 
exclusivos, proporcionando 
elegância nos ambientes de 
trabalho.
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A linha Slim Office possui 
múltiplas opções capazes 
de atender as mais diversas 
necessidades dos projetos.

As estações penínsulas 
normalmente são aplicadas nas 
áreas gerenciais e direcionais.
O conjunto oferece múltiplas 
opções de composição: gaveteiro 
mesa ou volante, armários 
com várias dimensões e um 
prático sistema de eletrificação 
posicionado na parte inferior da 
coluna central do conjunto.

Espaços otimizados com elevado 
conceito de estética e design.
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Os ambientes de reunião 
estão cada vez mais presentes 
nos projetos corporativos. As 
mesas de reunião Slim Office, 
contam com caixa metálica com 
tampa basculante instaladas 
nas superfícies dos tampos 
permitindo a instalação de 
pontos de elétrica e lógica.

Design inovador e acabamentos 
refinados fazem desta linha a  
opção correta para este tipo de 
ambiente.
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As linhas de Reunião e Leitura Slim Office  
proporcionam leveza e 
estética apurada nos ambientes.

Harmonizam-se perfeitamente nos ambientes 
de reunião e leitura, apresentando dimensões e 
acabamentos compatíveis.

Caixa com suporte para tomadas e tampa 
basculante para linha Slim Office.

Manual Técnico
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