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Esta incrível caixa de som tem todos os seus comandos via
Touch screen. Basta um leve toque e seu comando é
acionado. Além de uma qualidade sonora fantástica,  possui
uma entrada para cartão SD, caso o usuário opte ter suas
músicas preferidas por lá. Esta caixa de som é fácil de ser
transportada e sua tecnologia japonesa propicia uma
qualidade de som comparável as melhores marcas do
mercado. 

Caixa de som Bluetooth touch

ÁUDIO 

Seu principal diferencial é ser à prova d’água e não
somente resistente. Ideal para escutar música dentro da
piscina ou no banho. Conecta com qualquer dispositivo
que contenha Bluetooth alcançando aproximadamente
10 metros. É possível, também, atender o celular por ela.

Caixa de som  à prova d’água

Fantástica Caixa de som para qualquer aparelho com
tecnologia Bluetooth. Excelente reprodução de som, com
tecnologia japonesa, equivalente às melhores marcas do
mercado. O dispositivo móvel pode estar a uma
distância de até 10m da caixa de som. O produto possui
os comandos de aumentar/diminuir volume, pausar e
avançar/retroceder música. 

Caixa de Som Bluetooth Tubular

Amplificador e Suporte para celular e tablet 
Totalmente ecológico, o Amplificador e Suporte para
celular e tablets é produzido em papelão reciclado e foi
desenvolvido para aumentar e direcionar o volume do
dispositivo sem precisar de bateria ou energia elétrica. 
 Seu formato amplifica o som e ainda funciona como
um suporte. Seu design também permite que o
dispositivo seja carregado mesmo encaixado no
suporte!



JOGOS | INFANTIL

Lápis de Cor quadrado com 12 cores
O jogo de Lápis de Cor tem formato quadrado,
possibilitando a impressão de qualquer imagem
– tornando-se também um quebra-cabeça! Ele
é ecológico, pois é produzido com resina ao invés
de madeira e pode ser apontado com apontador
convencional. 

Quebra-cabeça personalizado
Quebra-cabeça exclusivo contendo sete peças, box
para contenção e exemplos impressos. Pode ser
confeccionado em vários materiais como: acrílico,
plástico, mdf, etc. Permite montar centenas de
formatos de desenhos diferentes criando link com a
campanha desejada. Dentro do box, como desafio
adicional, só permite uma forma de montagem.



TECNOLOGIA 

Teclado Laser Portátil
Ganhador do Prêmio Top Bríndice na categoria
Melhor Produto, o teclado laser portátil é conectado
via Bluetooth ao dispositivo móvel para digitar
direto na luz ao invés de um teclado físico! O
produto possui diferentes configurações de som ao
digitar e luminosidade. Ele também pode ser usado
em substituição ao mouse.

Óculos VR Realidade Virtual 
Óculos VR com lentes de alta performance, oferecendo a
melhor experiência para o usuário, além de possuir
saída lateral para os cabos de fones de ouvido. Tudo
isso em um resistente material plástico. Smartphones de
todas as marcas são compatíveis, independente do
tamanho. É possível fazer o desenvolvimento de um
aplicativo específico para o cliente.

Pasta Digitalizadora
Pasta com tecnologia inovadora que permite que tudo que seja
desenhado ou escrito no bloco de papel interno seja transferido
para celular, tablet ou computador através de conexão bluetooth.
O produto possui reconhecimento de caracteres para transformar
em texto editável. Gera automaticamente arquivos com extensão
PDF, JPG ou PNG, com compartilhamento via e-mail, WhatsApp,
entre outros.  Permite vários efeitos de cor e espessura de linha, cor
e tipo de fonte. Compatível com Android e IOS.



TECNOLOGIA 

Laser Point - Mouse sem fio 

Mouse que funciona no ar utilizando apenas o movimento das mãos.
Funciona via Bluetooth por meio de um mini conector USB. Possui
controles diversos, como página para cima ou para baixo, controle de
volume, rolagem, etc. Contém também um laser point para destacar o
que se desejar. Este dispositivo permite controlar apresentações sem
estar próximo ou na direção do computador. Além disso, funciona como
um mouse para todas as funções do computador, incluindo escrever e
desenhar em real time em programas como Photoshop e Corel.

Câmera de Segurança Wi-Fi
A câmera de segurança permite que o usuário acompanhe
tudo o acontece no seu escritório e/ou em casa. Basta
conectá-la ao WiFi e baixar um aplicativo gratuito. O produto
possui um sistema de infravermelho, mostrando os
ambientes até quando escuros. Além disso, há função de
comunicação por voz entre a pessoa que está sendo vigiada
e quem a vigia e de gravação em cartão SD. A câmera
também pode emitir sons caso haja movimentações
inesperadas.

Ligado à porta USB do computador, o
ventilador possui, além de sua função de
ventilação, a programação de até oito frases
que aparecem na hélice quando o produto
está ligado.

Ventilador USB Texto Luminoso



LUMINÁRIAS

Luminária Inflável Solar

A Luminária Inflável Solar não precisa de eletricidade
para funcionar, pois funciona com energia solar.
Possui sete cores de iluminação e dois sistemas de
iluminação de emergência. Quando desinflada, fica
bem pequena, sendo fácil guardá-la em qualquer
lugar. Ela é impermeável, e pode ser utilizada inclusive
na piscina ou áreas externas!

Luminária Livro
Luminária decorativa em formato de livro.
Design compacto e elegante com capa de
madeira. Quando aberta, a luminária se
acende num efeito surpreendente. Pode
ser usada como lâmpada de leitura ou
emergência. Bateria interna recarregável
através de porta USB.

Luminária Estufa Hidropônica
Luminária para ambientes internos com sistema de cultivo
hidropônico. As plantas (tempero, flores, outros) são cultivadas
através de dois vasos com substrato inclusos e lâmpada de led
especial para crescimento da planta (luz branca, vermelha e azul). O
funcionamento da estufa é bastante simples: o usuário coloca sua
semente ou muda preferida e água e acende a luz da estufa.
Quando a água baixar, ela emitirá um alarme sonoro e a luz
vermelha começará a piscar indicando a necessidade de
reabastecer de água.



Relógio de cabeceira Surpresa
Relógio Surpresa é um cubo de madeira que acende luz de led
indicando hora, data e temperatura e se apaga em seguida. Para
acioná-lo, basta tocá-lo levemente ou fazer um ruído agudo e ele
se acenderá automaticamente. O produto também funciona como
despertador. 

Sofá Inflável 
Sofá inflável com enchimento por meio do movimento das
mãos em direção ao vento. Não necessita bomba para inflar.
Dobrado se torna uma pequena mochila de fácil transporte.
Ótimo para praia, campo ou piscina. Permite utilização como
sofá flutuante. Suporta peso e tamanho de um adulto.

CASA

O Porta Foto e Recados é ideal para ser deixado sobre a mesa
que se transforma em um quadro branco para recados. Um
item decorativo, mas útil para o dia-a-dia, pois ajuda nas
anotações, recados, lembretes e muito mais.

Quadro Porta Foto e Recado Mesa



Tapete Antiderrapante
O produto possui milhares de nanoventosas que
se agarram a qualquer superfície lisa, sem
danificar ou sujá-la. Ele é ideal para fixar itens
soltos e pode ser usado, por exemplo, no carro,
para segurar telefone celular, óculos, moedas,
chaves, etc. 

Capa para acessórios à prova d’água

A capa à prova d'água protege pequenos
acessórios, como celulares, chaves e documentos.
O produto permite submersão de até 5 metros de
profundidade.

Esterilizador de Escova de Dentes
Com este estojo, em apenas alguns minutos a escova de
dentes fica livre dos 99,99% germes e bactérias existentes. Tudo
isso com design elegante e compacto, facilitando seu uso em
qualquer local. Estudos recentes revelam que o uso do raio
ultravioleta é eficaz contra o vírus da covid-19. Simples
manuseio, bastando encaixar a escova, sem excesso de água,
no local indicado, com as cerdas para a lâmpada, fechar o
estojo e a luz acenderá e, depois, desligará, indicando que a
higienização foi feita.

ACESSÓRIOS



Está com algo na cabeça e que ainda não
existe no papel? Projetos  Especiais é a área
da Claros Apoio especializada em criar aquilo
que você imaginou, mas não encontrou
pronto em lugar algum. A partir de sua
necessidade criamos peças exclusivamente
para sua empresa ou produto, em qualquer
material, formato e utilidade. 

Projetos Especiais

Abaixo alguns exemplos de projetos
executados por nós nos últimos anos.



Projetos Especiais

Projeto com origami de urso e biscoitos
personalizados para rede de escolas
internacionais

Projeto “we Care”

Realizamos toda a produção de kits para a imprensa. Desde a
compra dos produtos necessários até o manuseio para enviar
o material completo aos clientes. Desenvolvemos um grande
kit com produtos infantis (babador, pelúcia, chupeta,
toalhinha, entre outros) para conceituada marca de fraldas.
Fomos responsáveis, também, pela produção e manuseio de
uma mini sacola de feira com o manuseio de sucos dentro
delas. Como exemplo, pode-se citar um press kit feito com um
porta-retratos digital invés de mídia tradicional.

PRODUÇÃO DE PRESS KITS

Projeto desenvolvido para uma ação especial da
multinacional para as Olimpíadas. Foram produzidos, do
zero, ornamentos com temas esportivos (trave de futebol,
cesta de basquete e tiro ao alvo) para enfeitarem lixeiras. A
brincadeira ficou no prédio da empresa durante um ano.

ORNAMENTO PARA LIXEIRAS



Projetos Especiais

O formato de cada porto copo é o mesmo formato do logo do
cliente. A caixa confeccionada para armazenamento dos porta
copos assim como o porta jarra também forma o logo.
Confeccionado em MDF com acabamento em marchetaria
utilizando apenas folhas de madeira brasileiras e verniz PU.
Atrás de cada porta copo imprimimos a laser o nome científico
e o popular de cada madeira utilizada, assim como a região
encontrada no Brasil. Este brinde teve a finalidade de
presentear palestrantes estrangeiros de um congresso anual
realizado no Brasil.

PORTA COPOS

LOGO EM QUEBRA-CABEÇA
Peça projetada e desenvolvida por nós onde tanto a
caixa quanto o quebra cabeça formam o logo do
cliente. Fora da caixa o quebra cabeça permite a
montagem de infinitas formas.

Projeto Tsuru
Comemoração de aniversário

de multinacional japonesa. Feito
em metal, com banho de prata.

Seu tamanho é de 12x12x12cm.

Mini tsuru produzido em metal, com
banho de níquel, utilizado como
peso de papel e peça decorativa
Tamanho 6x6cm.

Mini Tsuru



A Claros Apoio cumpre há 30 anos a missão de auxiliar

seus clientes na busca por soluções criativas e com

máxima qualidade, sempre com ética e transparência,

para entregar a você presentes e brindes exclusivos e

diferenciados!

Sobre nós 

Contatos 

(11) 9 7276-2898

Claros Apoio

clarosapoio@clarosapoio.com.br

 www.clarosapoio.com.br

Rua Afonso Celso, 1629 10º andar

São Paulo / SP CEP 04119-062

Claros Apoio Empresarial e Comercial Ltda
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