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מערכות בית חכם



“
חברת i feel מספקת את מערכות הבית החכם הטובות 

ביותר שקיימות כיום בעולם ומותאמות לשוק הישראלי.

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

אספקת  ובעולם,  מקומית  פעילות  ופנטהאוזים,  וילות 

מערכות שוטפת לקבלנים ומשרדי ממשלה בארץ,

i feel מהווה בחירה מצויינת של רוב הלקוחות כיום.
 

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

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

העוסקים בתחום מעל 11 שנים.

וציוד  מיומן  אדם  כח  כולל  החברה  של  השירות  מערך 

לגיבוי חכם.

ספק מורשה של משרד הביטחון 11009136

i feel®

מערכת השליטה לבית חכם של
i feel הינה המערכת הטובה, הקלה 
לשוק  שקיימת  ביותר  והפשוטה 
חיבור  השאר  בין  וכוללת  הישראלי 
מקומיות,  אזעקה  למערכות  מובנה 
IP, מערכות  IP, מצלמות  אינטרקום 
מלאה  שליטה  וכמובן  שונות  אודיו 

“על מערכות החשמל.  שנים11
בתחום

מהנדסים16
והנדסאים

מערכות4700
מותקנות

שנות100
נסיון משותף

מי אנחנו
מה אנחנו

עושים



בית צבעוני 
במשמר השבעה

תכנון: יונתן מונג’ק

הבית כולל מערכות חשמל חכם ותקשורת עם מערכת סאונד 

אימתנית המיועדת ללקוחות מבינים. הצלילים הנשמעים בכל 

הבית מרשימים ואיכותיים . השליטה פשוטה וידידותית.

צילום: עוזי פורת



הבית הינו בסגנון 
פרובנס צרפתי 

תכנון: שקמה אדריכלים

בבית מותקנות מערכות בית חכם הכוללות שליטה על מערכת 

התאורה, תריסים חשמליים, מערכת האזעקה והאינטרקום. 

בנוסף, בבית מותקנת מערכת אודיו משוכללת המאפשרת לבני 

זמנית ממערכת  בו  וטלויזיה שונים  מוזיקה  סוגי  הבית לשמוע 

אחת משולבת. 

מכל  הינה  בבית  השליטה  ביתי.  קולנוע  חדר  מותקן  במרתף 

והפעלות  זמנים  ניהול  ומאפשרת  טאבלט  או  סמארטפון 

פשוטות. 

מערכת המצלמות מאפשרת הוצאת תמונות וחיבור למערכת 

האזעקה והחשמל החכם ובכך- לאפשר שימוש נבון באמצעי 

האבטחה של הבית



תכנון: לירן בן איבגי

בבית של שלוש קומות המשקיף על הים, עיצבה האדריכלית בית חלומות - בסגנון פרובנס 

עם שילוב של ריהוט אורבני, חומרים טבעיים וזרימת פנים-חוץ הרמונית.

צבעי  עם  ומדברות  המשתלבות  מתקדמות   AV ומערכות  חכם  בית  מערכת  כולל  הבית 

הבית ובנייתו המיוחדת. 

בבית מותקנת מערכת שליטה חכמה המאפשרת פיקוד גרפי מכל סמרטפון וטאבלט וניהול 

מרחוק

פרובנס בחופית
צילום: עידן גור



Williams A. M.

תכנון: איתן כרמל

בית פרטי
ברעננה

בבית של שלוש קומות במרכז השרון

הבית כולל מערכת בית חכם ומערכות AV מיוחדות 

לבריכה ולסלון.

במרתף מותקן חדר קולנוע ביתי מתקדם.   

המאפשרת  חכמה  שליטה  מערכת  מותקנת  בבית 

פיקוד גרפי מכל סמרטפון וטאבלט וניהול מרחוק



כמו חלק גדול מהמסעדות בארץ, גם 

בבינדלה בחרו במערכות המתקדמות של 

שניידר אלקטריק המיועדות לגופי תאורה 

מיוחדים.

בנוסף, הותקנו מערכות ניהול זמנים 

המאפשרות שליטה חכמה על התאורה 

והצלונים.

מסעדת
בינדלה 

תכנון: פיצו קדם



סגנון נקי 
במבוא בית”ר

תכנון: שרון סיטון

בבית מותקנות מערכות בית חכם ושליטה על מערכות האודיו 

והאזעקה.במרתף נבנה אולם קולנוע ביתיבית בכפר קרע

אחמד גאבארין. בבית מותקנות מערכות בית חכם ושליטה על 

מערכות האודיו והאזעקה.

בבית נפרד, הצמוד לבית נבנה אולם קולנוע ביתי משוכלל.



בבית של שלוש קומות המשקיף על הים, עיצבה האדריכלית בית חלומות - בסגנון פרובנס 

עם שילוב של ריהוט אורבני, חומרים טבעיים וזרימת פנים-חוץ הרמונית.

צבעי  עם  ומדברות  המשתלבות  מתקדמות   AV ומערכות  חכם  בית  מערכת  כולל  הבית 

הבית ובנייתו המיוחדת. 

בבית מותקנת מערכת שליטה חכמה המאפשרת פיקוד גרפי מכל סמרטפון וטאבלט וניהול 

מרחוק

תכנון: אחמד ג’יברין

הכי מודרנית 
בכפר קרע

צילום: שי אדם

גופי  בכל  ולשלוט  ואייפון,  טאבלט  ידי  על  להפעילו  שניתן  בית 

רצפתי  תת  והחימום  הטלוויזיות  המיזוג,  מערכת  התאורה, 

בחלל - מתפרש על כ-450 מ«ר, בשטח של כשני דונם.



בית בקיסריה

תכנון: גיא וליקסון

הבית כולל מערכת בית חכם מלאה המשלבת מערכות חשמל, 

AV, מערכת אבטחה ותקשורת ביחידת ניהול אחת.

בבית  שונים  באזורים  המותקנים  מגע  מסכי  כוללת  המערכת 

בשילוב עם שליטה מסמרטפון וטאבלטים.

ומאפשרים  הבית  חלקי  ברוב  ממקומות  האודיו  מערכות 

בצורה  שונים  באיורים  שונים  מוזיקה  סוג  לשמוע  למשפחה 

פשוטה וקלה.



טל: 03-6727886
Design Center - קומה תחתונה 

הלחי 2, בני ברק 

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