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O produto

Com design exclusivo e inovador, a ClerkzDecor®
apresenta este método sofisticado e prático de secagem 
de roupas. Uma linda fusão de tecnologia e criatividade 
que traz mais conforto para sua rotina.

O Varal Inteligente Eletrônico ClerkzDecor® foi 
projetado para pendurar roupas, lençóis e artigos têxteis 
em geral. É um dispositivo de secagem eletrônico e 
multifuncional, desenvolvido com tecnologia de ponta
e materiais de qualidade sustentáveis. 

1. Controle remoto
Pode ser acionado de qualquer posição, a uma 
distância de até 30 metros;

2. Proteção contra sobrecarga
Para proteger o dispositivo e cabos de aço, o sistema 
interrompe automaticamente seu funcionamento assim 
que atingir a capacidade máxima de carga de 35kg;

3. Proteção contra obstáculos
Para evitar danos ao cabo de aço, o sistema interrompe 
automaticamente seu funcionamento caso o Varal 
Inteligente Eletrônico ClerkzDecor® apresente alguma 
dificuldade ao ser baixado;

Até seis funções
Confira as funções de cada modelo nas próximas páginas

ClerkzDecor.com.br

4. Função esterilização ultravioleta
Esta função conta com um 
temporizador de 30 minutos que 
propicia uma esterilização eficaz ao 
ambiente e protege os tecidos;

5. Função secagem programada de 3h
Acelera o tempo de secagem da roupa 
em dias chuvosos ou úmidos;

6. Controle pelo app
Programação e controle das funções 
do varal pelo celular.
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CKZ-AC133714
Funções

:Esterilização
liga/desliga esta função.

Secagem por ventilação:
liga/desliga esta função.

Secagem por aquecimento:
liga/desliga esta função.

Seta para cima: Recolhe o varal. E interrompe o 
movimento, se pressionado novamente (pausa).
Botão iluminação: Liga/desliga.
Seta para baixo: Baixa o varal. E interrompe o 
movimento, se pressionado novamente (pausa). 
Tanto na subida quanto na descida, o varal para 
automaticamente, quando atinge seu limite.

120cm / 31cm / 48cm / 120~220cm
Voltagem: 220 V
Frequência: 50-60 Hz
Potência: 880 W
Capacidade máxima de carga: 35 Kg

Funções

Dimensões e especificações

www.clerkzdecor.com.br/pages/manual-varal-inteligente-eletronico

Controle pelo aplicativo
Programação e controle das funções do varal pelo celular.



Seta para cima: Recolhe o varal. E interrompe o movimento, se pressionado 
novamente (pausa).

Botão iluminação: Liga/desliga.

Seta para baixo: Baixa o varal. E interrompe o movimento, se pressionado 
novamente (pausa). 
Tanto na subida quanto na descida, o varal para automaticamente, quando 
atinge seu limite.

100cm / 32cm / 45cm / 100~180cm
Voltagem: 220 V
Frequência: 50-60 Hz
Potência: 148 W
Capacidade máxima de carga: 35 Kg

CKZ-AC133152

Funções

Dimensões e especificações

www.clerkzdecor.com.br/pages/manual-varal-inteligente-eletronico



Esterilização:
liga/desliga esta função.

Secagem por ventilação:
liga/desliga esta função.

Secagem por aquecimento:
liga/desliga esta função.

Seta para cima: Recolhe o varal. E interrompe o 
movimento, se pressionado novamente (pausa).
Botão iluminação: Liga/desliga.
Seta para baixo: Baixa o varal. E interrompe o 
movimento, se pressionado novamente (pausa). 
Tanto na subida quanto na descida, o varal para 
automaticamente, quando atinge seu limite.

150cm / 31cm / 53cm / 150~240cm
Voltagem: 220 V
Frequência: 50-60 Hz
Potência: 880 W
Capacidade máxima de carga: 35 Kg

CKZ-AC133690

Funções

Dimensões e especificações

www.clerkzdecor.com.br/pages/manual-varal-inteligente-eletronico



CKZ-AC133725

Esterilização:
liga/desliga esta função.

Secagem por ventilação:
liga/desliga esta função.

Secagem por aquecimento:
liga/desliga esta função.

Seta para cima: Recolhe o varal. E interrompe o 
movimento, se pressionado novamente (pausa).
Botão iluminação: Liga/desliga.
Seta para baixo: Baixa o varal. E interrompe o 
movimento, se pressionado novamente (pausa). 
Tanto na subida quanto na descida, o varal para 
automaticamente, quando atinge seu limite.

120cm / 31cm / 53cm / 120~220cm
Voltagem: 220 V
Frequência: 50-60 Hz
Potência: 880 W
Capacidade máxima de carga: 35 Kg

www.clerkzdecor.com.br/pages/manual-varal-inteligente-eletronico

Funções

Dimensões e especificações



Garantia

O motor do Varal Inteligente Eletrônico ClerkzDecor® é garantido contra defeito de fabricação, 
pelo prazo de 5 (cinco) - e demais componentes garantidos pelo prazo de 2 (dois) - anos,  
contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor final com a necessária nota fiscal 
e o termo de garantia devidamente preenchido pelo fornecedor no ato da entrega. 

A garantia compreende a substituição de materiais no reparo de defeitos de fabricação, 
devidamente constatados pela ClerkzDecor®, e/ou quando o produto apresentar defeito que o 
torne impróprio ou inadequado para a função a que se destina.

A ClerkzDecor®, por não oferecer serviços de instalação de produtos, não se responsabiliza pelos 
defeitos ou problemas decorrentes da instalação dos mesmos.

Shopping Catuaí Palladium
  
Clerkz Decorações Ltda.
CNPJ 02.492.434/0002-62
Inscrição Estadual 90722186-52

ClerkzDecor.com.br 

Avenida Rodovia das Cataratas, 3570 · Lojas 1080/1081
CEP 85.853-000 · Foz do Iguaçu, PR
(45) 3939 0086

clerkz.ckz@clerkzdecor/c/ClerkzDecor

Manuais

Confira os manuais de cada modelo neste link: 
www.clerkzdecor.com.br/pages/manual-varal-inteligente-eletronico


