


BOSS

Sofisticação e beleza definem as linhas BOSS! Traços retos e arrojados 
remetem à sofisticação de líderes modernos. Amplo espaço para o 

trabalho dedicado ao empreendedorismo e crescimento intelectual. 

Pés de madeira

Armários

Armário lateral esquerdo Armário central Armário lateral direito

Portas de alumínio
com vidro ou madeira
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Mesa Executiva Detalhes diferenciados
cortes angulares

Pé painel
engossurado

Sapata niveladora
cromada

Pés de madeira com
ponteiras cromadas

*Espaçador permite a colocação de caixa elétrica

Armários com
portas de correr

*Espaçador entre
armário e mesa



Conjunto de mesas e armários com estilo e personalidade. Mobiliário projetado para pessoas  
que decidem e planejam o futuro. O design integra harmoniosamente diferentes tipos de 

materiais como vidro, madeira e detalhes cromados.

A combinação entre armários e gaveteiros
integram o mobiliário formando

conjuntos diversificados e com design. 

Esquerdo Direito
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Projetada para ambientes executivos diferenciados.
Com desenho leve e moderno as mesas da

linha BOSS transmitem a
sensação de elegância e imponência. 

Gaveteiro integrado a
estação de trabalho

Caixa elétrica com
tomadas, telefone e RJ



Composição

A mesa principal pode ser
complementada pelo módulo

auxiliar com tampo e gaveteiro.

Tampo e gaveteiro
auxiliares Mesa principal
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Armários Multiuso

Gaveta para
pasta suspensa

Pés de madeira

Tampo 25mm

Tampo 25mm

Gavetas com trilhos
telescópicos

Diversos modelos de armários e gaveteiros
podem integrar seu ambiente.

Escolha a opção que melhor combina com seu estilo.



Mesa de Reunião

*Opcional: Calhas elétricas

Criatividade e ousadia, qualidades
que traduzem o design das
 mesas de reuniões BOSS.

Tampo 25mm

Calhas elétricas

Pés de madeira com
sapatas cromadas
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Armários Multiuso

Composição com armários com portas de alumínio com vidro ou somente madeira.

Portas de alumínio com vidro Tampo 25mm

Gavetas om trilhos
telescópicos

Pés de madeira



Gaveteiros

Os gaveteiros da linha BOSS possuem
uma característica particular que os diferenciam.

O formato em “C” integra os gaveteiros aos armários.
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Detalhes

Rodízios cromados Pés de madeira com ponteiras cromadas Puxadores em alumínio polido



(54) 3283.1300  -  (54) 3283.1106
contato@vivaremoveis.com.br

www.vivaremoveis.com.br

Rua Silvio Bivar Schimitt, 605 - Bairro Centenário
CEP 95045.135 - Caxias do Sul

Com uma equipe formada por arquitetos, projetistas e profissionais 

capacitados em suas respectivas áreas de atuação, a VIVARE é especializada na 

fabricação de móveis e comercialização de cadeiras, voltadas ao mercado 

corporativo.

A empresa oferece soluções personalizadas que promovem a funcionalidade e 

modernidade tanto para a iniciativa privada como para órgãos públicos. A filosofia 

empresarial da VIVARE é obter lucratividade e desenvolvimento sustentável, 

buscando sempre superar as expectativas de seus clientes.

Móveis

Murano Vicenza Capuccino

Cinza Cristal Branco Bege

Estrutura Metálica

Cinza Metálico

Vidros

Preto Vermelho Marrom Cinza

Composição de cores

UNICOLOR MISTO MADEIRADO


