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Caravela
Low Sideboard — Aparador baixo 
2.1
“ Se eu sempre fui assim este Mar-Morto: 
Mar sem marés, sem vagas e sem porto 
Onde velas de sonhos se rasgaram! 
Caravelas doiradas a bailar... 
Ai, quem me dera as que eu deitei ao Mar! 
As que eu lancei à vida, e não voltaram!... ”
Florbela Espanca

https://olaio.pt
https://olaio.pt


Wood — Ash wood (raw or with colour), Oak, 
Freijó or Walnut

Drawers module — left or right
With or without handles
You only have to choose.

Madeira — Freixo (natural ou com cor), Carvalho, Frei jó ou Nogueira

Módulo de gavetas — à esquerda ou à direita

Com ou sem puxadores

Só tem de escolher.
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All our pieces are made to order. You can choose 
the wood type and finishes, adjust the dimensions 
and include specific details.

Todas as nossas peças são feitas sob encomenda. 
Pode escolher o tipo de madeira e acabamentos, 
ajustar dimensões e incluir detalhes específicos.



Drawers module:
4 drawers (left or right)

Módulo de gavetas: 4 gavetas colocadas à esquerda ou à direita



Golden keys and hardware
Chaves e ferragens douradas

Handles:
with or without
Com ou sem puxadores



Initial year of manufacture
2021
Ano inicial de fabrico 2021

The model presented is in Freijó wood.

O modelo apresentado é em madeira de Freijó.



Need something di!erent? 
Make us a special request.
Precisa de algo diferente? Faça-nos um pedido especial.

The model presented is a special order in oak 
wood, with 2 drawers, 1 shelf, and a hole for cables.
O modelo apresentado é uma encomenda especial, em 
carvalho, com 2 gavetas, 1 prateleira, incluindo furação 
para passagem de cabos.



Wood:
Oak
Madeira de Carvalho

Oak wood
Carvalho

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



Wood:
Walnut
Madeira de Nogueira

Walnut wood

Nogueira

Also available in Ash wood (raw or with colour), Oak and Freijó

Também disponível em Madeira de Freixo (natural ou com cor), Carvalho e Freijó



Sideboard 1.5

Aparador 1.5

Sideboard 2.1

Aparador 2.1

More Caravela sideboards

Mais aparadores Caravela
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