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APROVEITE 
O MÁXIMO DO 
SEU TEMPO 
COM O MELHOR 
DA VIDA. 
SINTA O PRAZER
E O CONFORTO 
QUE A TECNOLOGIA 
PODE LHE 
PROPORCIONAR.



Criada em 2012, a CLX é referência no 

segmento de Tecnologia, Aspiração Central,

 Áudio e Vídeo, Automação Corporativa, 

Automação Residencial, Câmeras de Segurança, 

Controles de Acesso, Cortinas e Persianas, 

Energia Solar, Equipamentos de Jogos, Iluminação, 

Painéis de Led, Painéis Decorativos, Papéis de 

Parede, Poltronas De Cinema, Redes Wi Fi, 

Vídeo Conferência, Vídeo Wall e Vidros 

Inteligentes para residências e corporações.

Trabalhando com as melhores marcas 

do mundo, aliada a uma equipe capacitada 

para prestar serviços de excelência aos seus 

clientes, proporcionando experiências 

únicas e transformando sonhos em realidade.

Qualidade, Responsabilidade, Ética, 

Profissionalismo, Honestidade 

e Transparência junto aos clientes, 

parceiros, fornecedores e colaboradores 

são os pilares de sustentação da CLX.



Além do Showroom residencial a CLX 

Tech & Design conta com ambientes 

corporativos totalmente automatizados 

com as melhores marcas do mundo, 

além de salas de projeção e vídeo 

conferência.

Na atividade de cortinas e persianas a 

CLX é revenda autorizada Hunter 

Douglas e conta com a mais moderna 

loja do Brasil.

A CLX possui showrooms nos mais 

diversos segmentos e atividades, entre 

eles, um dos maiores do Brasil, com 

mais de 700m2. Um showroom 

residencial com vários ambientes 

projetados com o que há de mais atual 

no segmento de automação residencial, 

cortinas e persianas, aspiração central, 

áudio e vídeo. Uma estrutura moderna 

e inovadora, pensada para 

proporcionar aos seus visitantes uma 

experiência inesquecível!
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NOSSAS
MARCAS

ASPIRAÇÃO CENTRAL  •  ÁUDIO E VÍDEO

AUTOMAÇÃO CORPORATIVA  •  AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

CÂMERAS DE SEGURANÇA  •  CONTROLES DE ACESSO

CORTINAS E PERSIANAS  •  ENERGIA SOLAR

EQUIPAMENTOS DE JOGOS  •  ILUMINAÇÃO

PAINÉIS DE LED  •  PAINÉIS DECORATIVOS

PAPÉIS DE PAREDE  •  POLTRONAS DE CINEMA

REDES WI FI  •  VÍDEO CONFERÊNCIA

VÍDEO WALL  •  VIDROS INTELIGENTES

NOSSOS
PRODUTOS

E SERVIÇOS



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?

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.

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.

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.

SOLUÇÕES PARA 
UM AMBIENTE 
INTELIGENTE!

E SE 
VOCÊ 
PUDESSE 
CONTROLAR... 
TUDO?


