
TRANSFORME SEUS SONHOS EM REALIDADE!
Soluções Inteligentes para Residências e Empresas



Aproveite o máximo do seu tempo 

com o melhor da vida. Sinta o prazer 

e o conforto que a tecnologia pode 

lhe proporcionar.

“

”



EMPRESA
Criada em 2012, a CLX já é referência no segmento de Tecnologia, Automação de 

Ambientes, Equipamentos de Áudio e Vídeo para residências e corporações, além de 

cortinas motorizadas e aspiração central.

Qualidade, Responsabilidade, Ética, Profissionalismo, Honestidade e Transparência 

junto aos clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores são os pilares de 

sustentação da CLX.

Trabalhando com as melhores marcas do mundo, aliado à uma equipe capacitada 

para prestar serviços de excelência aos seus clientes, proporcionando experiências 

únicas e transformando sonhos em realidade.

MISSÃO
Tornar a comunicação mais rápida, fácil e segura para pessoas e organizações, 

levando as melhores soluções em Tecnologia, Automação de Ambientes, Áudio e 

Vídeo, através de produtos e serviços inovadores e soluções inteligentes, agregando 

valor em projetos residenciais e corporativos.

VISÃO
Ser referência nacional em Tecnologia, Automação de Ambientes, Áudio e Vídeo, 

sendo reconhecida como empresa diferenciada e de excelência, com padrão superior 

de qualidade.

VALORES
A atuação da CLX pauta-se pelos seguintes valores: Qualidade, Responsabilidade, 

Ética, Profissionalismo, Honestidade, Transparência, Inovação, Exclusividade e 

Sustentabilidade.

REALIDADE AUMENTADA

ACESSE O CONTEÚDO DESTA PUBLICAÇÃO EM REALIDADE AUMENTADA. 

BAIXE O APP ZAPPAR E DESCUBRA. 



O MAIOR SHOWROOM DO BRASIL!

Um dos maiores do Brasil, com mais de 700m2, o Showroom 

residencial da CLX Tech & Design conta com vários 

ambientes projetados com o que há de mais atual no 

segmento de automação residencial, áudio e vídeo. Uma 

estrutura moderna e inovadora, pensada para proporcionar 

aos seus visitantes uma experiência inesquecível! 

Além do Showroom residencial a CLX Tech & Design conta 

com um ambiente corporativo totalmente automatizado 

com as melhores marcas do mundo, além de salas de 

projeção e vídeo conferência.





NOSSAS MARCAS



NOSSOS SERVIÇOS

Vídeo Wall e Painéis de Led

Segurança

Vidros Inteligentes

Aspiração Central

Cortinas e Persianas Motorizadas

Automação Corporativa

Salas de Cinema

Redes 

Automação Residencial

Home Theater

Áudio e Vídeo Multiroom

Salas de Reunião

Auditórios



E SE VOCÊ 

PUDESSE 

CONTROLAR... 

TUDO?
E se o seu controle remoto não controlasse apenas o 

seu home theater? E se você pudesse usar ele para 

diminuir a intensidade das luzes, trancar as portas, 

controlar o clima e acionar o alarme?

Imagine morar em uma casa que obedece todos os 

seus comandos, onde cada dispositivo pode ser 

controlado remotamente, e todo sistema pode ser 

totalmente automatizado.

Apresentamos a CLX Tech & Design, uma empresa de 

soluções inteligentes para residências e corporações.

E se você pudesse fazer todas essas coisas de algum 

cômodo da sua casa - ou de qualquer lugar do mundo?



SOLUÇÕES 
PARA 
UMA CASA 
INTELIGENTE!

A CLX Tech & Design trabalha com marcas que estão 

presentes em centenas de milhares de residências e 

empresas por todo o mundo. Seus instaladores são 

profissionais treinados para fornecer as melhores 

experiências de automação residencial e corporativa 

disponíveis hoje no mercado.

Bem-vindo a uma experiência de vida mais inteligente.

Você pode começar o dia acordando com uma lista de 

reprodução favorita, cortina suavemente levantada 

para deixar entrar o sol, com a temperatura a um nível 

perfeito. Fim do dia? A partir do momento em que 

escolha a cena favorita, a iluminação é reduzida a 60%, 

o clima se ajusta a um estado desejável e uma nova lista 

começa a ser transmitida nas áreas mais freqüentadas 

da casa. Estas são as experiências que a CLX cria - 

todos os dias.

Um Sistema de Automação Residencial coordena a 

tecnologia em sua vida e permite experiências 

completas com interações que se encaixam no seu 

estilo de vida e são fáceis para desfrutar com a sua 

família.



ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

Iluminação inteligente traz elegância, conveniência 
e eficiência energética para toda a sua casa. Liga 
automaticamente quando você precisa de luz e se 
desliga quando não há ninguém na sala.
Você pode ligar uma sala inteira - ou vários 
ambientes - com um único interruptor de luz e 

dimerizar a iluminação a qualquer que seja o nível 
que você desejar. Se você se importa com os 
interruptores na sua parede, seus controles de 
iluminação podem ser centralizados em outro lugar, 
como em um armário, para evitar distrair-se do 
estilo de sua casa.

Ÿ As luzes da casa podem ligar automaticamente para recebê-lo;

Ÿ Ascenda as luzes do corredor automaticamente para entrada segura;

Ÿ Faça com que a sua iluminação exterior seja desligada de manhã e ligue quando o sol se põe;

Ÿ Torne sua casa sofisticada o suficiente para parecer ocupada mesmo quando você estiver ausente.

Ÿ Use sensores de movimento para fornecer iluminação sem as mãos;

Ÿ Programe as luzes para desligar automaticamente quando o ambiente estiver desocupado;

Ÿ Use teclados para acionar mais do que apenas luzes, incluindo música, clima, cortinas e configurações de 
energia - com o toque de um botão;



CONFORTO E 

CONVENIÊNCIA

Desfrute de uma casa consistentemente confortável 

e convidativa que responde automaticamente à sua 

vida e maximiza a economia de energia.

Estar confortável engloba mais do que apenas ajustar 

a temperatura. Controle os níveis de umidade, 

automatize tons, ligue a banheira quente no seu 

caminho para casa e programe toda a sua casa para 

máxima eficiência energética.

Ÿ Desfrute de configurações de conforto 
personalizadas que podem ser recuperadas em 
uma programação ou com apenas alguns toques no 
seu telefone ou tela sensível ao toque;

Ÿ Os controles da piscina facilitam a ativação do calor. 
Ajuste a temperatura ou acione os jatos 
instantaneamente, diretamente do seu 
smartphone;

Ÿ Sensores de lareira são facilmente controlados de 
qualquer dispositivo dentro de casa. Pressione o 
botão personalizado "Romance" e aproveite;

Ÿ Programe as cortinas e persianas para abaixarem 
durante as horas mais quentes do dia, 
economizando em custos de ar condicionado;

Ÿ Automatize o sistema de irrigação para responder 
às condições climáticas.



SEGURANÇA 

INTELIGENTE

Se você quer saber o que está acontecendo em casa 

quando está viajando ou apenas saber quem está 

tocando a companhia, é muito simples. O sistema 

incorpora as luzes, travas e todo o resto 

automaticamente, tornando sua casa muito mais segura. 

Monitoramento e controle residencial 24 horas por dia, 7 

dias por semana, a partir do dispositivo móvel de sua 

preferência, seu sistema mantém você informado através 

de e-mail ou texto com alertas baseados em ações em 

casa.

A segurança inteligente proporciona tranquilidade, 

sabendo que sua família está segura e protegida. 

Ÿ Tranque as portas e acione o alarme, tudo com um 

único toque diretamente de uma tela sensível ao toque, 

TV ou dispositivo móvel, de onde você estiver;

Ÿ Verifique as crianças, estando dentro ou fora de casa;

Ÿ Monitore facilmente as imagens das câmeras 

diretamente do seu dispositivo móvel, de qualquer 

lugar do mundo;

Ÿ Ligue aleatoriamente as luzes e o equipamento de 

áudio e vídeo para que pareça que você está em casa, 

mesmo quando não estiver.

Ÿ Receba um alerta por mensagem de texto quando o 

sistema detectar problemas, incluindo vazamentos de 

água ou simplesmente para que você saiba que as 

crianças chegaram da escola;

Ÿ Atribua códigos de segurança temporários para 

entregas e prestadores de serviços;



INTERCOMUNICADOR 

DE VÍDEO DE 

ALTA DEFINIÇÃO

Se você quer ver quem está na porta da frente, conferir se seu bebê está 

dormindo ou chamar todos para a mesa para jantar, é simples e 

conveniente, com o vídeo porteiro inteligente.

Ÿ Ligue para qualquer tela sensível ao toque dentro de sua casa, seja para 

checar as crianças ou juntar todo mundo.

Ÿ Substitua a campainha por uma elegante estação externa para ver quem 

está na porta sem sair do sofá;

Com uma velocidade de conexão incrivelmente rápida e alta definição 

toda essa funcionalidade é ativada automaticamente em todas as telas de 

toque da sua casa.

Ÿ Obtenha uma visão completa da varanda da frente com vistas de 

câmeras alternativas;



SOM E IMAGEM DE CINEMA 
DENTRO DA SUA CASA!
Tenha um verdadeiro cinema na sua casa. Não 

perca nenhum detalhe de seu filme favorito com a 

verdadeira sensação de cinema. Para clientes 

exigentes que amam tecnologia, conforto e 

comodidade, a CLX Tech & Design oferece projetos 

com sistemas centralizados, equipamento físico 

estrategicamente posicionado, para deixar sua 

casa como uma verdadeira obra de arte.

Projete um cinema em casa incorporando áudio de 

alta resolução, vídeo de alta definição, som 

surround de primeira classe, enorme TV inteligente 

ou tela de projeção e iluminação personalizada 

para completar a experiência.

Ÿ Assista a vídeos de várias fontes, incluindo 

mídia players, discos rígidos e dispositivos 

portáteis - ou navegue por todos eles 

simultaneamente.

Ÿ Esconda todo o seu equipamento em um 

armário e controle tudo com um único app no 

seu smartphone ou tablet, fácil de utilizar.



MELHORES EQUIPAMENTOS 

DE ÁUDIO E VÍDEO DO MUNDO!
Tenha a sensação emocionante de estar dentro do filme ou na 

primeira fileira de um show. Tudo no conforto de sua casa! 

Trabalhamos com as MELHORES MARCAS DO MUNDO para 

garantir uma experiência inesquecível. Transforme seus sonhos 

em realidade na CLX.



ÁUDIO E VÍDEO EM TODOS OS 

AMBIENTES DA CASA!

Distribua áudio e vídeo em toda a casa para que você possa 

desfrutar de conteúdo de alta definição em todos os quartos sem 

adicionar engrenagem desajeitada e fiação por trás de cada TV. 

Todos podem desfrutar do mesmo filme ou assistir o que 

quiserem, em qualquer lugar.

Compartilhe toda a sua biblioteca de filmes, streaming de vídeo e 

canais por satélite em toda a casa - não há necessidade de 

equipamentos e várias fontes de vídeo em cada sala.

Consolide todo o seu equipamento de áudio e vídeo em um 

armário, criando uma instalação livre de bagunça com qualidade 

sonora superior e vídeo de alta definição criando uma 

experiência incrível em todos os ambientes.



ENTRETENIMENTO
A tecnologia pode distrair a aparência de 

uma sala. A Automação dá a flexibilidade 

de mostrar ou ocultar qualquer 

equipamento de sua escolha. Tudo 

desaparece em um gabinete de mídia ou 

armário. O que resta é apenas uma única TV 

ou telão que pode ficar escondido com 

caixas acústicas embutidas no teto.

Todos os equipamentos integrados e 

centralizados em um único ambiente 

permitindo que você mantenha cada 

ambiente limpo e bonito, enquanto tem 

acesso a todos os seus conteúdos favoritos, 

podendo assistir a mesma coisa em um ou 

todos os cômodos da casa.

É hora de elevar o entretenimento da sua 

casa a uma nova experiência. Com um 

único controle remoto, smartphone ou 

tablet, você pode controlar virtualmente 

tudo no seu gabinete de mídia. É uma 

maneira acessível e rápida de experimentar 

todos os recursos de áudio e vídeo 

disponíveis.



A menos que você queira que seja, é claro. É possível desfrutar de 

música de alta qualidade em toda a casa - e até mesmo fora - com 

alto falantes que são quase invisíveis. Se preferir, crie um design 

personalizado para combinar com a decoração da casa.

Com teclados estrategicamente posicionados, um toque faz a 

festa começar instantaneamente em qualquer cômodo da casa 

ou em todos os quartos ao mesmo tempo. É possivelmente o som 

mais bonito que você pode nunca ver.

ÁUDIO É PARA SER 
OUVIDO, NÃO VISTO. 



FAÇA DA SUA 
CASA 
UMA CASA 
INTELIGENTE!

A CLX Tech & Design não é uma empresa de 

produtos ou tecnologia. É uma empresa de estilo 

de vida, inspirada por ideias que prometem mais 

conforto, comodidade, segurança e diversão para 

pessoas como você!

CONTROLE POR 
COMANDO DE VOZ!
É possível controlar sua casa inteira e sua 

empresa usando apenas sua voz através da 

integração dos sistemas de automação com a 

Amazon Alexa.



SISTEMAS DE 

VÍDEO WALL E 

PAINÉIS DE LED

A CLX comercializa produtos de interatividade 

digital, utilizando a mais avançada tecnologia LED 

do mundo.

Ultrafino, eficiente e de baixo consumo de energia, o 

painel é composto por LEDs de última geração, 

projetados para funcionar ininterruptamente. Exibe 

imagens com excelente brilho e contraste dinâmico, 

alta definição, em Full HD de grandes formatos.

Recursos inteligentes como a distribuição da 

informação no Videowall de forma organizada e 

integrada, através de composição de diferentes 

matrizes de vídeo, permitem ao usuário dar maior 

visibilidade às informações de maior importância 

para seu negócio ou situação específica

Criados a partir da junção de vários monitores 

profissionais especialmente projetados para este 

fim, videowalls são uma solução interessante para 

destacar suas imagens. Seja para ações de marketing 

ou para informações, o grande formato da tela 

garante o impacto necessário para transmitir a sua 

mensagem.



A MELHOR CONEXÃO, COM OU SEM FIO. 
Redes sem fio proporcionam conveniência e praticidade. Porém, 

redes cabeadas oferecem mais segurança, rapidez e estabilidade. 

O ideal é unir as duas tecnologias, garantindo o melhor de cada um: 

a velocidade da rede cabeada e a comodidade da Wi-Fi. 

A CLX projeta e instala redes de alto desempenho, preparadas para 

todas as necessidades. Utiliza os melhores sistemas wi-fi 

disponíveis para assegurar cobertura de sinal em todos os pontos 

da sua casa ou empresa.

Ÿ É uma forma inteligente de distribuir os sinais de voz, som, imagem e 

dados de maneira flexível. Os pontos são previstos na fase de projeto e 

distribuídos conforme a necessidade inicial, considerando também 

possibilidades de modificações futuras.

Ÿ Sempre que necessário, cada ponto pode ser modificado para transmitir 

qualquer tipo de sinal, basta escolher no rack de dados a finalidade dele. 

Assim, modificações de Layout ou troca de equipamentos são feitas de 

forma tranquila e sem a necessidade de obras ou passagem de novos 

cabos.

CABEAMENTO ESTRUTURADO



TORNE SUA EMPRESA 

MAIS EFICIENTE E 

LUCRATIVA!

Controle toda a iluminação, clima, 

fechaduras, sistemas de áudio e vídeo 

nas salas de reunião, sonorização 

ambiente, cortinas motorizadas, câmeras 

e muito mais diretamente de seu 

smartphone, tablet ou painéis de parede. 

Com um sistema de automação você 

pode programar as luzes para ligar e 

desligar em determinados horários, 

automaticamente, diminuindo assim o 

gasto de energia. É possível criar eventos 

predefinidos como o desligamento no 

fim do dia, com o mínimo de esforço ou 

sobrecarga, sem perda de tempo, com 

um simples comando. 

É possível automatizar a sala de reuniões 

O sistema de automação permite ter 

completa visibilidade para a empresa 

global monitorar, gerenciar e controlar 

todos os dispositivos em cada sala e ou 

edifício em torno do campus, ou ao redor 

do mundo conectado a um sistema de 

controle. Faça uma gestão inteligente 

dos recursos com a automação na sua 

empresa, aumentando assim a 

produtividade e eficiência.

para que com apenas um clique na cena 

“reunião” as luzes, os equipamentos de 

áudio e vídeo, ar condicionados e 

cortinas sejam preparados para o início 

da reunião. Tudo muito prático e 

confortável.





ELIMINE AS 

BARREIRAS DE 

TEMPO E DISTÂNCIA!

Para tornar as reuniões ainda mais interativas, 

trabalha com sistemas que possibilitam o envio de 

conteúdo de um computador para um projetor via 

wireless e de vários conteúdos ao mesmo tempo 

através da divisão da tela em diversas áreas. Assim é 

possível construir fluxogramas que são 

acompanhados em tempo real por toda a equipe. 

Reunir equipes em salas de reunião para discutir 

assuntos com pessoas de qualquer parte do mundo é 

uma rotina cada dia mais comum, tornando-a assim 

mais eficiente e aumentando a lucratividade. A CLX 

cria salas de videoconferência que possibilitam 

eliminar as barreiras de tempo e distância, 

conectando equipes dispersas através de vídeo, 

áudio e compartilhamento de conteúdo em alta 

definição.

Oferece também sistemas completos para 

apresentações em auditório de grande porte ou 

sistemas para salas de reunião em diferentes 

tamanhos e com design diferenciado.



DECORE SUA CASA E 

PROTEJA SUA PRIVACIDADE 

COM CORTINAS AUTOMATIZADAS

A CLX Tech & Design é revendedora das melhores marcas de cortinas e persianas motorizadas do mundo.

Cortinas e persianas por controle remoto agregam um toque de genialidade à sua casa. A partir do momento que o primeiro 

produto é instalado, tudo pode mudar: a automação residencial administra todos os seus objetos conectados, centraliza 

suas persianas e todos os equipamentos por meio de um tablet ou smartphone. 

Persianas externas totalmente vedadas isolam casas e apartamentos do calor e do barulho. Quando fechadas, as persianas 

externas garantem escuridão total. Persianas motorizadas dão um basta à chata operação manual. Com uma persiana 

motorizada você pode ter o total conforto do controle remoto, não precisa andar pela casa inteira. Todas as suas persianas 

são controladas a partir do mesmo ponto – uma casa verdadeiramente conectada. A vida fica muito mais simples quando 

você só precisa apertar um botão!

É incrível como você consegue mudar o clima da sua casa com uma cortina e um pouco de iluminação. Além da decoração, 

as cortinas também tem um papel significativo no conforto e na privacidade. Com cortinas automatizadas não existem 

cordas ou puxadores que se enrolam. Com um clique preserve sua privacidade e se projeta dos raios solares. 



UM AMBIENTE MAIS 

LIMPO E SAUDÁVEL 

SEMPRE AO SEU 

ALCANCE

O Sistema Hayden é instalado a 

partir de um projeto personalizado 

A CLX é revendedora autorizada 

Hayden, considerado o melhor 

sistema de aspiração central do 

mundo. 

No Brasil desde 1998, a Hayden vem 

proporcionando um ambiente mais 

limpo e saudável às residências e 

empresas.

dimensionado para o seu imóvel.

A tubulação é instalada nas 

paredes e forros do imóvel 

interligando os pontos de 

aspiração com o equipamento 

central.

É definida a localização de cada 

ponto de aspiração, assim como o 

encaminhamento da tubulação e a 

central de aspiração adequada.



Isto acontece em apenas 1 décimo de segundo com 

um simples toque de um botão do seu celular, 

tablet, painéis de parede ou se preferir pelo 

comando de voz.

A Tecnologia INTELLIGLASS transforma o 

ambiente mudando totalmente a percepção do 

espaço.

É o vidro inteligente (vidro polarizado) que se 

transforma do transparente ao opaco (e vice-

versa) trazendo toda a privacidade no momento 

que você precisar.

Conhecido também como vidro privativo ou vidro 

polarizado, o INTELLIGLASS está presente nas 

mais sofisticadas residências e empresas de todo 

mundo.

INTELLIGLASS: 

a privacidade 

que você precisa.



POR QUE A CLX?

A CLX trabalha com as melhores 

marcas de automação e equipamentos 

de áudio e vídeo do mundo. 

É uma empresa de estilo de vida, 

inspirada por ideias que prometem 

mais conforto, conveniência, diversão 

e segurança para seus clientes.

Oferece uma ampla gama de soluções 

que permitem criar a casa dos seus 

sonhos. 

É associada com profissionais 

altamente treinados que 

compartilham sua visão e paixão para 

uma vida mais inteligente. Ao 

compartilhar como você quer viver, 

oferece soluções para ajudá-lo a criar a 

casa dos seus sonhos.

É constantemente motivada a 

encontrar formas de viver de maneira 

mais inteligente.

contato@clxtechdesign.com

    

www.clxtechdesign.com

@clxtechdesign

0800 642 4342


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28



