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מערכות אודיו לגינות



רמקולים לפרגולה או למרפסת

רמקול איכותי מוגן 
מפגעי מזג האויר של 
SpeakerCraft חברת

רמקול איכותי חיצוני
  Klipsch של חברת

רמקול חוץ איכותי 
  Proficient של חברת

הגיע הזמן 
ליהנות 

ממערכות 
האודיו 

המתקדמות 
שלנו

ולהתרווח 



מערכת רמקולים המשתלבת בצמחיה

טלויזיה או מקרן בחוץ? 
אין צורך לוותר על הבאסים, 
 Subwooferניתן להתקין

חיצוני מעוצב בגינה 

רמקול מדליק שנראה 
כמו ספוט קטן.
זה פשוט יפה 

רמקול סלע מעוצב 
ומותאם לתנאי חוץ



מערכת רמקולים בלי תשתית
ובמידה ואין תשתית ניתן להשתמש בציוד של DENON המבוסס 

על טכנולוגית WIFI ומאפשר שימוש ברמקולים ייעודיים לגינה 



מעכשיו גם השליטה על בחירת השיר בגינה 
נמצאת בכף ידך

באמצעות המערכת של HEOS DENON ניתן מעתה לבחור את סוגי השירים ומקורות שונים  ברמקולים 
השונים בבית.

לצורך כך- כוללת המערכת תכנה ייעודית הניתנת להורדה בחינם ומאפשרת בניית playlist למוזיקה, גישה 
ישירה לשרתי מוסיקה בעולם ובחירת שירים/אמנים/סוגי מוסיקה ועוד .



מקרן חיצוני עם מתקן הגנה

טלויזיה בחוץ עם מתקן הגנה
I feel מאפשרת לך לצפות בטלוויזיה או במקרן בשילוב מתקן 

המגן עליהם מפני פגעי מזג אויר



היום  ועד  שנים  מ-11  למעלה  קיימת   i feel
מערכות  מ-4700  למעלה  והתקינה  סיפקה 
הבניה  בתחום  מבנה  בקרת  ומערכות  חכם  בית 

הפרטית, בניה רוויה ומבני ציבור.  

הנדסאים,  ו-5  מהנדסים   8 כוללת  החברה 
אדריכלית וצוותי התקנות לחשמל חכם, מערכות 
תקשורת  ומערכות  ביתיים,  קולנוע  חדרי   ,AV
בארץ  המובילות  החברות  לאחת  ונחשבת   IP

בתחום זה. 

ועומדת  החברה אימצה את תקן הבניה הירוקה 
 LEED ותקינת  מת"י  של   5281 בתקינת 
 ILGBC i feel חברה במועצת  יותר.  המחמירה 
.בנוסף,  ירוקה  לבניה  הישראלית  המועצה   –
ומשרדי  הינה ספק רשום של משהב"ט  החברה 

.ISO הממשלה ועומדת בתקני

)שיכון  בקבלנים  המטפלת  מיוחדת  מחלקה 
ובניו, גמול נדל"ן לבניה, ב.  ובינוי, תדהר, צרפתי 
יאיר, דניה סיבוס, פפושדו, אפריקה ישראל ועוד(

מוסדיים  בלקוחות  המטפלת  מיוחדת  מחלקה 
עיריות  לוטראקי,  מלון  הממשלה,  )משרדי 
ישיבות שירות  אירועים, חדרי  אולמות  ומכללות, 
האוויר  חיל  של  הטכני  הספר  בית  הסוהר,  בתי 

ועוד(

ניתן לראות את המערכות והציוד באולם התצוגה 
של חברת i feel בדיזיין סנטר. 

11
שנים
בשוק

16
מהנדסים
והנדסאים

4700
מערכות
מותקנות

100
שנות

נסיון משותף



טל: 03-6727886
Design Center - קומה תחתונה 

הלחי 2, בני ברק 

www.i-feel.co.il
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