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Brasil
Lounge Chair — Cadeirão

“ Nesta hora de sol puro eu ouço o Brasil.
Todas as tuas conversas, pátria morena, correm 
pelo ar... a conversa dos fazendeiros nos cafezais, 
a conversa dos mineiros nas galerias de ouro, a 
conversa dos operários nos fornos de aço, a 
conversa dos garimpeiros, peneirando as bateias a 
conversa dos coronéis nas varandas das roças... ”

© Ronald de Carvalho



Lounge Chair
Cadeirão

Brasil

Structure - available in Ash (raw or with colour),
Oak, Freijó or Walnut

Estrutura - disponível em Madeira de Freixo (natural ou com cor), Carvalho, Freijó ou Nogueira

Chair measures include the sliders (0,7cm / 0,27in)
Acessories:  Metal or felt sliders

As medidas da cadeira incluem os deslizadores (0,7cm)
Acessórios: Deslizadores em metal ou feltro

80 42 cm566264
31,5” 16,5” in22,1”24,4”25,2”



Upholstery - Faux leather, leather or fabric 
(upholstery can also be supplied by the customer)

Estofo - Semi pele, pele ou tecido 
(os acabamentos de estofo podem ser fornecidos pelo cliente)

Lounge Chair
Cadeirão

Brasil



The model presented is in Freijó wood. 
Also available in Ash wood (raw or with colour), 
Oak and Walnut.
O modelo apresentado é em madeira de Freijó.
Também disponível em madeira de Freixo (natural 
ou com cor), Carvalho e Nogueira.



Upholstery by KVADRAT ref. Atom 0774 
(more references in the Kvadrat catalogue)
Tecido KVADRAT ref. Atom 0774 
(mais referências no catálogo da Kvadrat)

https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/8573-atom?id=8573:::0774:
https://www.kvadrat.dk/en/products/upholstery/8573-atom?id=8573:::0774:


The model presented is in Coloured Ash wood 
(also available in raw Ash wood, Freijó, Oak 
and Walnut) with Faux leather upholstery. 
O modelo apresentado é em madeira de Freixo com cor 
(também disponível em madeira de Freixo natural, Freijó, 
Carvalho e Nogueira) com estofo em semi pele.



Wood:
Coloured Ash Wood
Madeira de Freixo com cor

Coloured Ash Wood
Freixo com cor

Also available in Raw Ash wood, Oak, Freijó and Walnut.
Também disponível em Madeira de Freixo Natural, Carvalho, Freijó e Nogueira.



Wood:
Freijó
Madeira de Frei jó

Freijó wood
Freijó

Also available in Ash wood (raw or with colour), Oak and Walnut.
Também disponível em Madeira de Freixo (natural ou com cor), Carvalho e Nogueira.



© July 2022. OLAIO Furniture Makers is a registred trademark. All rights reserved. Made in Portugal.

For orders and more information / Para encomendas e mais informações: olaio@olaio.pt / www.olaio.pt


