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חברת i feel מספקת את מערכות הבית החכם הטובות ביותר 

שקיימות כיום בעולם ומותאמות לשוק הישראלי.

וילות  מ-1,500  יותר  מתוכם  לקוחות,  מ-4700  למעלה  עם 

ופנטהאוזים, פעילות מקומית ובעולם, אספקת מערכות שוטפת 

לקבלנים ומשרדי ממשלה בארץ, i feel מהווה בחירה מצויינת 

של רוב הלקוחות כיום. 

בתחום  בארץ  והגדולות  הותיקות  מהחברות  הינה   i feel
מערכות חשמל החכם. 

i feel הינה החברה הטכנולוגית היחידה בתחום מערכות הבית 
החכם הכוללת מעל 10 מהנדסים והנדסאים העוסקים בתחום 

מעל 11 שנים.

לגיבוי  וציוד  מיומן  אדם  כח  כולל  החברה  של  השירות  מערך 

חכם.

מערכת השליטה לבית חכם של i feel הינה המערכת הטובה, 

בין  וכוללת  הישראלי  לשוק  שקיימת  ביותר  והפשוטה  הקלה 

אינטרקום  מקומיות,  אזעקה  למערכות  מובנה  חיבור  השאר 

מלאה  שליטה  וכמובן  שונות  אודיו  מערכות   ,IP מצלמות   ,IP
למשתמש  וידידותית  נוחה  המערכת  החשמל.  מערכות  על 

בשבת  זמנים  לוחות  לנהל  ומסורת   שבת  לשומרי  ומאפשרת 

וגם בחגי ישראל.

ספק מורשה של משרד הביטחון 11009136

התמונות בקטלוג הם להמחשה בלבד
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חברת i feel הוקמה ב-2005   •

כ-1,500  ביניהם  חכם,  בית  מערכות  עם  לקוחות   4,500 מעל   •
וילות ופנטאוזים. 

תכניות  המספקים  מערכות,  תכנון  אנשי  ידי  על  ניתן  השירות   •
תכניות  בסיס  על  ללקוח  חכם  וחשמל  אודיו  נמוך,  מתח 

האדריכל

בקרה מלאה על החשמלאי והקפדה על לוחות זמנים   •

אספקת כבילה תואמת  •

שירות בכל הארץ, 364 ימים בשנה )למעט יום כיפור(  •

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

אפריקה ישראל, אשטרום, עץ השקד ועוד(

)משרדי  מוסדיים  בלקוחות  המטפלת  מיוחדת  מחלקה   •
אולמות  ומכללות,  עיריות  מלון,  בתי  צה"ל,  בסיסי  הממשלה, 
אירועים, חדרי ישיבות, שירות בתי הסוהר, מסעדות ובתי קפה, 

בית הספר הטכני של חיל האוויר ועוד(

במועצה  חברה  והינה   ISO 9001 בתקן  עומדת  החברה   •
הישראלית לבניה ירוקה

 i feel כמה עובדות חשובות על חברת

i feel זה בית חכם ובית בונים רק פעם אחת

לקוח יקר



מפסקי זכוכית מגע מסכי מגע ומפסקי זכוכית מגע 
לקופסאות גוויס עומדות או שוכבותלקופסאות עגולות 55 

0203

 מפסקי מגע במגוון צבעים ואפשרויות רבות לכיתוב ולצורות על פי החלטת הלקוח

מפסק מגע 3,5 אינץ' כולל אפשרות לתצוגת צריכת החשמל בבית
צבע שחור,לבן וכסוף

מפסק זכוכית
שישה לחצנים

לבן מבריק

מפסק זכוכית שני לחצנים, שישה או שמונה לחצנים
צבע שחור או לבן



מפסקים חכמים 
04

עם מסגרת זכוכית

עם מסגרת אלומיניום

מסגרות במגוון צבעים

מפסקי אלומיניום 
עם מסגרת זכוכית משתלבת
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מפסק אלומיניום שני לחצנים, ארבעה או 
שישה לחצנים

קיימים במיגוון צבעים



מפסקים הכוללים תצוגת כיתוב 
דיגיטלית משתנה  המאפשרת לנו להכיל 

כמות לחצנים גדולה במפסק אחד

מפסקי טמפרטורה
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מפסקים חכמים שמונה/ארבעה לחצנים
כולל בקרת אקלים

VRF מפסק מגע כולל חיישן טמפרטורה לשליטה על תאורה, תריסים ומזגני
צבע שחור או לבן

מפסקי טמפרטורה לשליטה על מזגני VRF ו/או חימום תת רצפתי 



מפסקים חכמים
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במקום מפסקים רגילים

מפסק חכם שניים או ארבעה לחצנים
קיימים במגוון צבעים



טל: 03-6727886
Design Center - קומה תחתונה 

הלחי 2, בני ברק 

www.i-feel.co.il
info@i-feel.co.il

i feel®


