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A Alberflex é uma das maiores e mais modernas indústrias de mobi-
liário corporativo da América Latina. Com mais de 56 anos de mer-
cado está presente em 21 estados brasileiros e 6 países da América 
Latina. A Alberflex possui sistemas de Gestão da Qualidade e Meio 
Ambiente certificados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), conforme os requisitos das normas ISSO 9001:2008 e 
14001:2004, garantindo qualidade e consciência ambiental para 
suas atividades de projetos, desenvolvimento, soluções e fabricação 
de mobiliários corporativos.
Os produtos são fabricados de acordo com as normas técnicas brasi-
leiras (ABNT), que exigem ensaios rigorosos para assegurar a qualidade 
e o desempenho do mobiliário. Além disso, a empresa possui o rótulo 
ecológico ABNT PE – 165.01, uma certificação que atende requisitos 
das Normas Ambientais ABNT NBR ISSO 14020:2002 e ABNT NBR 
14024:2004.

Quando a ergonomia é aplicada em ambientes de trabalho o resultado é 
excelente. Por isso mesmo a Alberflex trabalha com a assessoria de uma 
profissional Ergonomista Sênior certificada pela ABERGO (Associação 
Brasileira de Ergonomia) e fisioterapeuta.
Com sofisticados maquinários, a Alberflex cria, programas, fabrica, 
monta e distribui as mais completas linhas de móveis para o Brasil e 
para a América Latina. Assim, com a garantia da qualidade técnica e 
funcional e da originalidade de seus produtos, a Alberflex conquistou, 
ao longo dos anos, a confiança de seus clientes.
Para se manter entre as melhores marcas do mercado de móveis 
para escritório, a Alberflex também realiza parcerias internacionais 
oferecendo a seus clientes o que há de mais sofisticado, susten-
tável e tecnológico. Atualmente mantém parceria com a europeia 
Dauphin, a italiana Fantoni e desde 2012, com a norte-americana 
Humanscale.

Avenida Rudolf Dafferner, 867
18085-005 · Sorocaba · SP
Telefone  15  3238 5200
alberflex@alberflex.com.br · www.alberflex.com.br
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Av. Nove de Julho, 5599
Jardim Paulista · São Paulo · SP
Telefone  55  11  3074 0520
marketing@caviglia.com.br · www.caviglia.com.br

Seu espaço corporativo completo agora é Caviglia. Arquivos Desli-
zantes, Segurança Documental, Soluções Integradas com projetos 
focados em sistema de Prevenção, Monitoramento, Detecção e 
Combate a Sinistros, Mobiliário Corporativo, Divisórias Piso-Teto, Pi-
sos Elevados e Revestimentos. Um showroom com proposta concei-
tual de vivência corporativa. Demonstrando suas diversas soluções 
no espaço da marca, a Caviglia reforça o conceito de “criar ambien-
tes ideais de trabalho”. Empresa com mais de 46 anos no merca-
do de Arquivos Deslizantes e Mobiliário Corporativo, apresenta seu 
showroom de mais de 410m² na Av. Nove de julho, 5599, no Jardim 
Paulista, em São Paulo, com todas as soluções corporativas dos três 
Core Business da empresa: Unidade Arquivamento, Mobiliário e Pisos 
Elevados, em ambientes reais de trabalho, e seus lançamentos exclu-

sivos em Divisórias Piso Teto, com assinatura Caviglia e as parcerias 
para Assentos Corporativos e Smart-Working. Com leveza e apos-
tando nas grandes imagens e em telas de LED para apresentar sua 
imagem institucional, tendências e lançamentos, amplia a vivência 
dos consumidores e arquitetos diante das novidades disponíveis na 
Caviglia, apostando no conceito de Marketing Experience, como for-
ma de diferenciação. As soluções de mobiliário são diferenciadas pela 
fina marcenaria Caviglia e atendem a todos os departamentos das 
organizações, sejam elas públicas ou privadas, garantindo o máximo 
de qualidade e compromisso. O espaço preza pelo conforto de seus 
visitantes, proporcionando sensações físicas de bem-estar, além de 
conquistar o público com as ações virtuais, projeções, fotos de gran-
des proporções e ambientações tecnológicas.
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ELIANE SÃO PAULO · Rua dos Chanés, 515
04087-032 - Moema - SP 
Telefone  55  11  2122 7272
www.eliane.com

Qualidade, tecnologia, pioneirismo sofisticação, inovação, sus-
tentabilidade são palavras presentes no vocabulário da Eliane Re-
vestimentos Cerâmicos. Uma empresa familiar que iniciou suas 
atividades em 1960, e está sob o comando da terceira geração, 
com participação de membros da quarta geração. A Eliane foi a 
primeira cerâmica brasileira a fabricar Porcellanato e sempre bus-
ca inovar em tudo que produz. A empresa possui o maior e mais 
completo portfólio de revestimentos cerâmicos. As unidades fa-
bris estão distribuídas em dois pólos: o Pólo Sul conta com cinco 
indústrias, sendo quatro em Cocal do Sul/SC, onde também fica 
a sede da empresa; e a unidade Porcellanato, em Criciúma (SC); 
e no Pólo Nordeste situa-se a unidade de Camaçari (BA). Além 
de contar com um escritório internacional em São Paulo, e dois 

centros de distribuição: nos Estados Unidos e no Canadá. Os pro-
dutos cerâmicos fabricados pela Eliane são encontrados nos cin-
co continentes, e no Brasil em mais de 15 mil estabelecimentos 
comerciais. A Eliane norteia suas ações em três grandes frentes: 
Pessoas, Planeta e Produtos, que são traduzidas em soluções que 
compatibilizam a atividade industrial com a preservação do meio 
ambiente. A empresa adota práticas de sustentabilidade como o 
controle de emissões atmosféricas, tratamento de efluentes lí-
quidos, gerenciamento de resíduos sólidos, redução de insumos, 
programa interno de melhorias, desenvolvimento de produtos 
ecológicos. Os revestimentos cerâmicos produzidos pela empre-
sa cumprem rigorosamente os padrões exigidos pelas normas 
técnicas vigentes: NBR 15463 e ISO 13006.
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Av. Papa João Paulo I
Guarulhos · SP
Telefone  55  11  6431 5511
www.flexform.com.br

O Centro Administrativo Flexform possui showroom de sua 
linha de poltronas Premium Super. Além da apresentação dos 
produtos como Duchèssa, Baronèssa, Principèssa, Tecton e 
Roma, conta com auditório dotado de 50 lugares para palestras 
e treinamentos a clientes, equipado com os mais modernos re-
cursos existentes. Este auditório possui a nova poltrona EVEN-
TUM, um novo conceito inovador de produto para tal ambiente, 
atendendo norma européia EN 12727. Este novo show-room de 
fábrica Flexform possui sistema de displays de produtos móveis, 
tornando a demonstração mais dinâmica, possibilitando infini-
tas combinações de layout para demonstração dos produtos. 
Projetado pelos designers italianos Baldanzi & Novelli, consul-
tores contratados Flexform.
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Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 61
Bela Vista · São Paulo · SP
Telefone  11  3149 7070 
info@hansgrohe.com.br · www.hansgrohe.com.br

Fundada na Alemanha em 1901, a Hansgrohe tem como 
base uma forte tradição familiar e a busca incessante 
pela excelência. No Brasil desde 2011, a marca alemã 
está instalada em um charmoso casarão histórico na 
Bela Vista, com um amplo showroom das marcas Hans-
grohe e Axor, área funcional, sala para treinamento, área 
exclusiva dedicada aos arquitetos e seus clientes e va-
randa para eventos. 

Atualmente, a empresa é fabricante líder de misturado-
res e chuveiros e mundialmente reconhecida por suas 
inovações que estabelecem novos padrões na indústria. 

Além da grife premium Hansgrohe, em 1993 foi criada 
a marca design Axor, assinada por renomados designers 
mundiais, como por exemplo Philippe Starck. 

O objetivo da Hansgrohe é pensar e agir além do seu 
tempo, criando tendências para toda a indústria de ba-
nheiros e cozinhas.

Uma evidência desta distinta postura é demonstrada 
através das inovações de produtos que já renderam mais 
de 350 prêmios, o que a torna uma das empresas mais 
admiradas do mercado sanitário mundial. 
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Operis significa trabalho em latim. Assim, a OperisGroup pos-
sui em sua essência o compromisso com o desenvolvimento de 
soluções que ajudem a transformar os ambientes corporativos 
em locais confortáveis, integrados e conectados com o mundo 
atual. Reunimos, sob a mesma administração, marcas que tem 
como grande diferencial a apresentação de soluções integradas 
para ambientes corporativos. Os mobiliários Operis e DVO que 
aliam design europeu a custos altamente competitivos, os as-
sentos Aresline para escritórios e auditórios além das divisórias 
piso-teto de alto padrão da InWall. Além de uma planta fabril 
que conta com 20.000m², frota própria e mais de 500 funcioná-
rios, possuímos a mais moderna estrutura em termos de instala-
ções e equipamentos para atender, de forma abrangente, todas 

as demandas do mercado e de nossos clientes. Todas as nossas 
linhas de produtos são produzidas em nosso parque fabril locali-
zado próximo a Ribeirão Preto-SP em uma posição logisticamen-
te estratégica e servida pelas mais modernas rodovias do país. 

SHOWROOM SÃO PAULO · Rua Funchal, 263 · 13º Andar
04551-060 · São Paulo · SP · Telefone  55  11  3044 0033
operissp@operissp.com.br · www.operisgroup.com.br
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RIO DE JANEIRO
Telefone  55  21  2233 8141
DEMAIS REGIÕES
Telefone  55  11  4324 2092
www.operisgroup.com.br
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Rua Nestor Moreira, 631
95052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  11  54 3213 7900
vendas@sular.com.br · www.sular.com.br

Fundada em 1977, a Sular é uma empresa familiar que iniciou suas 
atividades em um pequeno pavilhão, fornecendo moveis sob medi-
da para o segmento residencial. Com o tempo, a empresa adquiriu 
prática no processo produtivo de projetos sob medida, o que permi-
tiu que atuasse em licitações públicas. Como uma das únicas em-
presas fabricante de mobiliários do país que está apta a atuar neste 
segmente, a Sular fornece móveis que atendem integralmente as 
especificações técnicas exigidas pelos órgãos públicos, primando 
por práticas comerciais éticas, propondo segurança e transparên-
cia à entidade compradora. A capacidade e agilidade em fornecer 
concepções inteligentes a estes clientes, destacou a Sular pela 
qualidade e resistência de seus produtos, tornando-a referência de 
uma importante e conceituada empresa fabricante de mobiliários. 

Atualmente a empresa atua na fabricação de mobiliários como so-
luções para diversos segmentos. Conta com um dos maiores por-
tfólios do mercado e oferece linhas para os mais diversos layouts 
de escritórios, hotéis, hospitais, instituições financeiras e divisão de 
ambientes. Recentemente, a Sular estabeleceu parceria com a em-
presa italiana Mar Mobili a fim de oferecer uma linha especifica ao 
mercado corporativo e instituições financeiras, com mobiliários de 
design diferenciado e principalmente um sistema exclusivo de divi-
sórias. Buscando seguir as tendências de mercado, oferece ambien-
tes de trabalho sofisticados e atuais, projetados detalhadamente 
ao gosto do cliente. Diariamente a Sular desenvolve móveis cada 
vez mais modernos com a resistência e qualidade características da 
marca para aliar trabalho e qualidade de vida. 
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Rua Nestor Moreira, 631
95052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  11  54 3213 7900
vendas@sular.com.br · www.sular.com.br
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Avenida Aruanã, 280 · Prédio 5
06460-010 · Barueri · SP
Telefone 0800 TELELOK 
comercial@telelok.com.br · www.telelok.com.br

A Telelok é especialista em oferecer soluções de locação para 
mobiliário corporativo de forma rápida e eficiente.

Com atuação para prover soluções customizadas na estrutura-
ção de ambientes, possui produtos de alta qualidade que aten-
dem às mais rigorosas normas de ergonomia e sustentabilidade. 
São mais de 150.000 itens para atender todo o território nacio-
nal, com equipe e assistência técnica especializada. 

Acreditamos que a locação de móveis é a solução ideal para sua 
empresa e é ideal porque:

•	 Proporciona	um	ambiente	que	promove	o	bem-estar	e	a	pro-
dutividade dos colaboradores

•	 Agilidade	na	estruturação	de	ambientes	funcionais	e	otimi-
zados

•	 Liberdade	para	aumentar	ou	diminuir	a	estrutura	na	hora	que	
quiser

•	 Elaboração	do	layout,	buscando	a	melhor	solução	para	sua	
necessidade

•	 Manutenções	preventivas	e	corretivas	que	garantem	a	per-
feita usabilidade dos produtos

Com o orgulho de ser uma empresa 100% brasileira, trabalha-
mos com o objetivo de prover soluções que viabilizem estrutu-
ras corporativas com agilidade, qualidade e praticidade.
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Telefone11 2666 2333 ·Vendas Institucionais
Telefone 0800 7010 161
www.tokstok.com.br
facebook.com/tokstokonline · twitter.com/tokstokonline

A Tok&Stok surgiu em 1978, fruto do empreendedorismo do ca-
sal, Régis e Ghislaine Dubrule, recém-chegado da França ao Bra-
sil. Presente em diversos estados do Brasil, e também no Distrito 
Federal, com lojas distribuídas em várias cidades brasileiras, a 
Tok&Stok é referência em móveis e decoração no Brasil. Design 
de qualidade, produtos exclusivos e o oferecimento de soluções 
práticas para o dia-a-dia fazem parte do conceito da Tok&Stok, 
que procura sempre aliar desenho arrojado a bons preços. Agi-
lidade e criatividade são inerentes à filosofia da empresa, o que 
pode ser comprovado pelo ritmo de lançamento de produtos: 
mais de oito produtos novos são colocados por dia nas pratelei-
ras, contabilizando uma coleção de mais de 12 mil itens inspira-
dos nas últimas tendências internacionais em decoração.

A Tok&Stok oferece soluções completas para o Espaço Office 
desde a recepção à sala de diretoria, incluindo espaço de reu-
nião e estações de trabalho para pequenos, médios e grandes 
escritórios, nas mais variadas tendências, com design diferen-
ciado, que incluem peças assinadas tanto pela equipe própria de 
designers como por profissionais renomados. As linhas privile-
giam a racionalidade do espaço, resistência e ergonomia. Além 
de móveis a rede oferece complementos e acessórios. Em um 
único dia é possível montar todo o ambiente de trabalho como 
pronta retirada a preços acessíveis.

A exclusividade de grande parte dos móveis que compõem a 
coleção é um ponto forte da Tok&Stok.
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INDÚSTRIA · Rua 28, esquina com rua 30, Área APM 01 s/nº
Setor Triunfo · Goiânia · GO
Telefone 62  3576 1883
contato@usemoveis.com.br · www. usemoveis.com.br

A USE - Móveis para Escritórios é hoje uma líder de mercado e 
está se tornando referência mundial no segmento de mobiliário 
corporativo. Em constante atividade e evolução, desde 1986, a 
USE não parou de se expandir. Seu novo parque fabril terá 114 
mil m2 e serão inaugurados vários showrooms em diversos es-
tados. Muito mais que fabricar mesas, armários, gaveteiros, es-
tações de trabalho, divisórias e acessórios corporativos, a USE 
ousa criar produtos exclusivos, da mais alta qualidade e que 
sempre surpreendem a todos.

Com projeto exclusivo, a linha Optima de móveis foi projeta-
da pelo escritório dos renomados designers italianos Baldanzi 
& Novelli. A Optima foi criada a partir de um novo conceito de 
ambiente corporativo, onde a interação, a alta performance e a 
criatividade estão presentes.

Certificações

GOIÂNIA · Rua 144, 192 · Qd. 62 · Lt. 33
Setor Marista · Goiânia · GO
Telefone 62 3272 8500
contato@usemoveis.com.br · www. usemoveis.com.br
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SÃO PAULO · Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.726
Edifício Spazio JK · 8ª andar · Cj. 84
Itaim Bibi · São Paulo · SP
Telefone 11  3895 5878

PERNAMBUCO
Rua Agenor Lopes, 277 · Sala 502
Boa Viagem · Recife · PE
Telefone  81  3031 5241

RIO DE JANEIRO
Praça Floriano, 55
Cinelândia · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3226 4832


