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Fjöldi glæsilegra tækja á 
sérstöku Tækifærisverði.

Gildir í mars 2021 eða á 
meðan birgðir endast.

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/eyjuhafar/


Espressó-kaffivél, 
EQ.300
TI 351209RW

Hraðvirk upphitun. Kaffikvörn úr 
keramík. Einföld í notkun. Allar aðgerðir 
sýnilegar á skjá („coffeeDirect“). 
Þrýstingur: 15 bör.

Fullt verð: 124.900 kr.

Tækifærisverð:

96.900 kr.

Espressó-kaffivél, 
EQ.300
TE 651319RW

Glæsileg vél sem útbýr tvo kaffibolla 
í einu með einum hnappi. Hraðvirk 
upphitun. Hljóðlát kaffikvörn úr keramík. 
Snertiskjár með myndum. 
Þrýstingur: 15 bör. Hreinsar mjólkurkerfi 
með gufu eftir hverja notkun.

Fullt verð: 219.900 kr.

Tækifærisverð:

169.900 kr.

SmátækiLofthreinsi-
tæki

Lofthreinsitæki
Viktor

Hreinsar loftið og eyðir ólykt, ryki 
og ýmsum örverum í híbýlum okkar. 
Herbergisstærð: Allt að 50 m2. 

Fullt verð: 44.900 kr. 

Tækifærisverð:

34.900 kr.

Brauðrist
TAT 6A111

Rafeindaskynjari tryggir jafna ristun. 
Þíðingaraðgerð.

Fullt verð: 10.500 kr.

Tækifærisverð:

7.900 kr.

Hraðsuðukanna
TWK 6A011

2400 W. Tekur 1,7 lítra af vatni. 
Slekkur sjálfkrafa á sér.

Fullt verð: 9.900 kr.

Tækifærisverð:

7.800 kr.

Kaffivél
TKA 6A041

1200 W. Fyrir tíu stóra og fimmtán litla 
bolla (1,25 lítrar). Má stilla þannig að 
hún slökkvi sjálfkrafa á sér eftir 20, 40 
eða 60 mín. Dropavörn. 

Fullt verð: 12.900 kr.

Tækifærisverð:

9.900 kr.

Hraðsuðukanna
ADAD 02

760 W. Lítil hraðsuðukanna, tekur 
aðeins 0,6 lítra af vatni.
Slekkur sjálfkrafa á sér. 

Fullt verð: 2.600 kr.

Tækifærisverð:

1.900 kr.

Hraðsuðukanna
TWK 3P423

2400 W. Tekur 1,7 lítra af vatni.
Slekkur sjálfkrafa á sér.

Fullt verð: 10.900 kr.

Tækifærisverð:

8.700 kr.

Handþeytari
MFQ 2420B

400 W. Fjórar hraðastillingar og ein 
púlsstilling. Hrærispaðar og hnoðkrókar 
fylgja með.

Fullt verð: 11.900 kr.

Tækifærisverð:

8.800 kr.

Blandari
MMB 65G5M

800 W. Einstaklega hljóðlátur. 
„Thermo-safe“ gler sem þolir heita og 
kalda drykki.

Fullt verð: 27.900 kr.

Tækifærisverð:

21.800 kr.

Matvinnsluvél
MCM 3110W

800 W. Tætir, sneiðir og rífur. Fer aðeins 
í gang þegar lok er í læstri stöðu.

Fullt verð: 15.900 kr. 

Tækifærisverð:

11.900 kr.

Espressó-kaffivélar
Siemens EQ sjálfvirku espressó-kaffivélarnar eru hrein 
meistaraverk bæði hvað varðar tækni og hönnun.

Safapressa
MES 25A0

700 W. Pressar bæði ávexti og 
grænmeti. Stórt áfyllingarrör fyrir 
ávexti og því er ekki nauðsynlegt að 
skera þá í marga hluta.

Fullt verð: 24.900 kr.

Tækifærisverð:

17.900 kr.

BergHOFF
Pottarnir frá BergHOFF ganga á öll 
helluborð, þar á meðal spanhelluborð.
Leo-línan er með nýja gerð af 
viðloðunarfrírri húð sem er sterk og 
inniheldur hvorki blý, kadmíum né 
PDOA.

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast. Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

Leo
Panna

Leo
Brauðhnífur

BH3950165 BH3900000

26 sm. Tekur mest 2,9 l. Með loki. Stílhrein hönnun. Svart stál.

Fullt verð: 12.900 kr. Fullt verð: 6.900 kr.

Tækifærisverð: Tækifærisverð:

10.300 kr. 5.500 kr.

Leo
Pönnukökupanna
BH3950174

26 sm. Handfang hitnar ekki.

Fullt verð: 6.900 kr.

Tækifærisverð:

5.500 kr.

Leo
Brauðbretti
BH3900060

Úr bambus og gúmmí. Mylsnubakki. 
Hægt að nota báðar hliðar. 
Mál: 38 x 22 sm.

Fullt verð: 6.300 kr.

Tækifærisverð:

5.100 kr.

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/lofthreinsitaeki/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/pottar-og-ponnur/leo-panna-26-sm-med-loki/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/pottar-og-ponnur/leo-ponnukokupanna-26-sm/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/eldhusahold/ron-braudhnifur-23-sm/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/eldhusahold/ron-braudbretti/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/eldhusahold/ron-braudbretti/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/espresso-kaffivelar/espresso-kaffivel-siemens-eq300/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/espresso-kaffivelar/espresso-kaffivel-siemens-eq6/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/braudristar/braudrist-bosch-hvit-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hradsudukonnur/hradsudukanna-bosch-hvit-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaffivelar/kaffivel-bosch-hvit-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hradsudukonnur/hradsudukanna-adler/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/handtheytarar/handtheytari-bosch-6/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/blandarar-1/blandari-bosch-3/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/matvinnsluvelar/matvinnsluvel-bosch/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hradsudukonnur/hradsudukanna-bosch-designline-3/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/safapressur/safapressa-bosch/


Ryksugur

Ryksuga, 
Serie 2
BZGL 2X100

Lítil og nett en öflug. Snúra: 8 m. 
Hljóð: 80 dB. 

Fullt verð: 22.900 kr.

Tækifærisverð:

16.900 kr. 

Ryksuga,
Serie 4
BGLS 4X201

Öflugar síur („PureAir filter“). 
Vinnuradíus: 10 m. Hljóð: 77 dB.

Fullt verð: 33.900 kr.

Tækifærisverð:

25.900 kr. 

Handryksuga,
Serie 2
BHN 14N

14,4 V. Hver hleðsla dugar í allt 
að 12 mín. 

Fullt verð: 17.500 kr.

Tækifærisverð:

12.900 kr. 

Skaftryksuga, 
Serie 4
BBH 32551

Mjög öflug, 25,2 V. Ryksuga með skafti 
og handryksuga. Húsgagnabursti og 
langur stútur fylgja með. Hver hleðsla 
dugar í allt að 55 mín. 

Fullt verð: 49.900 kr.

Tækifærisverð:

39.900 kr. 

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

Bakstursofnar

Bakstursofn, 
iQ300
HB 274ABS0S (stál)

Með stóru 71 lítra ofnrými. Sjö 
hitunaraðgerðir, þar á meðal 3D-heitur 
blástur. Matreiðslutillögur. Hraðhitun. 
Rafeindaklukka. Brennslusjálfhreinsun. 

Fullt verð: 159.900 kr.

Tækifærisverð:

119.900 kr.

Bakstursofn, 
iQ700
HB 674GCS1S (stál)

Með stóru 71 lítra ofnrými. 
Kjöthitamælir. 13 hitunaraðgerðir, þar 
á meðal 4D-heitur blástur. Hraðhitun. 
TFT-skjár. Brennslusjálfhreinsun. 

Fullt verð: 199.900 kr.

Tækifærisverð:

159.900 kr.

Bakstursofn, 
iQ700

Bakstursofn, 
iQ500

HB 876GDB6S (svart stál)

HB 437GCB0S (svart stál)

Með stóru 71 lítra ofnrými. 
Kjöthitamælir. 13 hitunaraðgerðir, þar 
á meðal 4D-heitur blástur. Hraðhitun. 
Matreiðslutillögur. TFT-snertiskjár með 
texta og myndum. Brennslusjálfhreinsun. 
Home Connect: Wi-Fi.

Með stóru 71 lítra ofnrými. Sjö 
hitunaraðgerðir, þar á meðal 3D-heitur 
blástur. Matreiðslutillögur. Hraðhitun. 
Rafeindaklukka. Kjöthitamælir.

Fullt verð: 229.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

189.900 kr.

114.900 kr.

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/heimilisryksugur/ryksuga-bosch-serie-2/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/skaftryksugur/skaftryksuga-boach-flexxo/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/skaftryksugur/skaftryksuga-boach-flexxo/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/heimilisryksugur/ryksuga-bosch-serie-4-4/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/handryksugur/handryksuga-bosch-3/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/veggofnar/veggofn-siemens-iq300/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/veggofnar/veggofn-siemens-iq700-2/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/veggofnar/veggofn-siemens-iq700-4/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/veggofnar/bakstursofn-siemens-iq500/


Helluborð

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

Keramíkhelluborð, 
iQ100
ET 651FEN1E

Án ramma. Fjórar hraðsuðuhellur. 
Snertisleði. 60 sm.

Fullt verð: 84.900 kr.

Tækifærisverð:

67.900 kr.

Spanhelluborð, 
Serie 6
PVS 775FC5E

Með stálhliðum og slípuðum framkanti. 
Fjórar spanhellur. „combiInduction“-
aðgerð: Tvær hellnanna má nota hvora 
í sínu lagi, eins og venja er, eða tengja 
þær saman þegar ílátið er of stórt fyrir 
eina hellu. Snertihnappar. 70 sm.

Fullt verð: 169.900 kr.

Tækifærisverð:

134.900 kr.

Spanhelluborð, 
iQ100
EH 651FEB1E

Án ramma. Fjórar spanhellur. 
Snertihnappar. 60 sm.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

114.900 kr.

Kæli- og frystitæki

Kæli- og frystiskápur, 
iQ300
KG 36VVIEAS (stál, kámfrítt)

Kælir: 214 lítrar. Frystir: 94 lítrar. Ein „hyperFresh“-skúffa sem 
tryggir ferskleika grænmetis og ávaxta lengur. „lowFrost“-
tækni. H x b x d: 186 x 60 x 65 sm. 

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

119.900 kr.

Kæli- og frystiskápur, 
Serie 4
KGV 36VWEAS

Kælir: 214 lítrar. Ein „VitaFresh“-skúffa sem tryggir ferskleika 
grænmetis og ávaxta lengur. Frystir: 94 lítrar. Þrjár frystiskúffur, 
þar af ein stór. „LowFrost“-tækni. 
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

109.900 kr.

Sambyggður kæli-
og frystiskápur,
iQ500
KA 93DVIFP

Framhlið úr stáli (kámfrír). Kælir: 368 lítrar. Frystir: 159 lítrar. 
„noFrost“-tækni: Affrysting óþörf jafnt í frysti- sem og 
kælirými. Skammtari fyrir ísmola, ísmulning og drykkjarvatn. 
Hraðfrysting. H x b x d: 178,7 x 90,8 x 70,7 sm.

Fullt verð: 439.900 kr.

Tækifærisverð:

349.900 kr.

Kæli- og frystiskápur, 
iQ300
KG 36NXXDC (svart stál)

Kælir: 237 lítrar. Frystir: 87 lítrar. Tvær „hyperFresh“skúffur. 
Önnur fyrir grænmeti og ávexti, hin fyrir kjöt og fisk. Tryggja 
ferskleika lengur. „noFrost“-tækni: Affrysting óþörf. 
H x b x d: 186 x 60 x 66 sm.

Fullt verð: 229.900 kr.

Tækifærisverð:

169.900 kr.

Frystiskápur, 
iQ500

Kæliskápur, 
iQ500

GS 36NAIFV (stál) KS 36VAIEP (stál)

Frystir: 242 lítrar. Fimm frystiskúffur, þarf af tvær stórar. 
„noFrost“-tækni. Affrysting óþörf.
H x b x d: 186 x 60 x 65 (+5 sm handfang) sm.

Kælir: 346 lítrar. Sjö hillur. Ein „hyperFresh“-skúffa sem tryggir 
ferskleika grænmetis og ávaxta lengur. H x b x d: 186 x 60 x 65 
(+5 sm handfang) sm.

Fullt verð: 214.900 kr. Fullt verð: 199.900 kr.

Tækifærisverð: Tækifærisverð:

169.900 kr. 159.900 kr.

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/keramikhellubord/keramikhellubord-siemens-iq100-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/frystiskapar/frystiskapur-siemens-iq500-4/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeliskapar/kaeliskapur-siemens-iq500/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/ameriskir-kaeliskapar/kaeli-og-frystiskapur-siemens-iq500/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeli-og-frystiskapar/kaeli-og-frystiskapur-siemens-iq300-9/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeli-og-frystiskapar/kaeli-og-frystiskapur-bosch-serie-4-6/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeli-og-frystiskapar/kaeli-og-frystiskapur-siemens-iq300-8/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/spanhellubord/spanhellubord-siemens-60-sm/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/spanhellubord/spanhellubord-bosch-serie-6/


Þvottavélar og þurrkarar
Allar þvottavélar eru með kolalausum, hljóðlátum og 
sparneytnum mótor með 10 ára ábyrgð.

Tekur mest

8

Þurrkari 
iQ300
WT 45M28ODN

Sjálfhreinsandi rakaþéttir: 
Rakaþéttirinn hreinsast við hverja 
notkun sem stuðlar að lágri orkunotkun 
ár eftir ár. Sérkerfi: Ull, blandaður 
þvottur, útifatnaður, skyrtur, tímastillt 
kerfi, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Fullt verð: 169.900 kr.

Tækifærisverð:

134.900 kr.

kg
8

Þurrkari, 
Serie 4
WTH 85VB8SN

Sérkerfi: Ull, blandaður þvottur, 
handklæði, tímastillt kerfi, 
íþróttafatnaður, hraðkerfi 40 mín. o.fl.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

119.900 kr.

kg
8

Þvottavél, 
Serie 4
WAN 2823BSN

Vindur upp í 1400 sn./mín. Sérkerfi eru 
meðal annars: Skyrtur, íþróttafatnaður, 
gallabuxur, mjög stutt kerfi (15 mín.), 
stutt kerfi (30 mín.), ull o.fl. Tromla: 55 lítrar.

Fullt verð: 119.900 kr.

Tækifærisverð:

89.900 kr.

Sambyggð þvottavél 
með innbyggðum 
þurrkara, Serie 6
WDU 8H541SN.

Tekur mest 10 kg í þvott, 6 kg í þurrkun. 
Sjálfvirkt þvotta- og þurrkunarkerfi 
fyrir 6 kg. Sérkerfi þvottur: Húðvernd, 
mjög stutt kerfi (15 mín.), blandaður 
þvottur, frískun og fl. Sérkerfi þurrkun: 
Eftirlætiskerfi, þvottur og þurrkun 
60 mín. Home Connect: Wi-Fi. 
Tromla: 70 lítrar.

Fullt verð: 269.900 kr.

Tækifærisverð:

199.900 kr.

kg
10

Þvottavél, 
iQ500

Þvottavél, 
iQ800

WM 14SO8DN

WM 14Y748DN

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kerfi: Bómull, 
viðkvæmt, ull. Sérkerfi eru meðal 
annars: Sjálfvirkt kerfi, gallabuxur, 
útifatnaður, blandaður þvottur, mjög 
stutt kerfi (15 mín.), stutt kerfi (30 mín.) 
o.fl. i-Dos: Sjálfvirk skömmtun fyrir 
fljótandi þvottaefni. Tromla: 63 lítra.

Vindur upp í 1400 sn./mín. Blettakerfi 
fyrir 16 tegundir bletta. Kerfi: Bómull, 
viðkvæmt, ull. Sérkerfi eru meðal 
annars: Minnnisaðgerð, stutt kerfi 
(15 mín.), útifatnaður, undirföt. 
Lýsing inni í tromlu. Tromla: 65 lítrar.

Fullt verð: 174.900 kr.

Fullt verð: 229.900 kr.

Tækifærisverð:

Tækifærisverð:

139.900 kr.

179.900 kr.

Tekur mest

8

Tekur mest

8
Þurrkari, 
iQ800
WT 47Y879DN

Sjálfhreinsandi rakaþéttir: 
Rakaþéttirinn hreinsast við hverja 
notkun sem stuðlar að lágri orkunotkun 
ár eftir ár. Sérkerfi: Ull, útifatnaður, 
handklæði, tímastillt kerfi, hraðkerfi 
40 mín. o.fl. LED-lýsing inni í tromlu.

Fullt verð: 229.900 kr.

Tækifærisverð:

179.900 kr.

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

Tekur mest

9

Uppþvottavélar

Uppþvottavél, 
alklæðanleg, 
iQ300
SN 63HX62AE

13 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hljóð: 44 dB. „aquaStop“-flæðivörn. 
Home Connect: Wi-Fi.

Fullt verð: 159.900 kr.

Tækifærisverð:

127.900 kr.

Uppþvottavélar,
iQ500
SN 45ZW49CS (hvít) 
SN 45ZS49CE (stál)

14 manna. Átta kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi á 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hnífaparaskúffa. Hljóð: 40 dB. Ljós inni í 
vélinni. „aquaStop“-flæðivörn. 
Zeolith-þurrkun. Home Connect: Wi-Fi.

Fullt verð: 189.900 kr.

Fullt verð: 199.900 kr.

Tækifærisverð (hvít): 

Tækifærisverð (stál): 

154.900 kr.

159.900 kr.

Uppþvottavélar,
iQ300
SN 43HS32UE (stál)
SN 43HW32US (hvít)

12 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi á 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hljóð: 46 dB. „aquaStop“-flæðivörn. 
Home Connect: Wi-Fi.

Fullt verð: 109.900 kr.

Tækifærisverð: 

89.900 kr.

Uppþvottavélar,
Serie 4
SMU 4HAB48S (svört)
SMU 4HAW48S (hvít)

13 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi á 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hljóð: 41 dB „AquaStop“-flæðivörn. 
Home Connect: Wi-Fi.

Fullt verð: 159.900 kr.

Fullt verð: 129.900 kr.

Tækifærisverð (svört): 

Tækifærisverð (hvít): 

119.900 kr.

99.900 kr.

Uppþvottatöflur 
frá Finish fylgja 
með öllum þessum 
uppþvottavélum.

Finish 
uppþvottatöflur

Vefverslun okkar er 
opin allan sólarhringinn 
á sminor.is.

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

Blátt vinnsluljós 
lýsir á gólfið.

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq500-9/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq300-10/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/klaedanlegar-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq300-12/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-bosch-serie-4-5/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-bosch-serie-4-9/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thvottavelar/thvottavel-siemens-iq500/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thvottavelar/thvottavel-siemens-iq800-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thurrkarar/thurrkari-siemens-iq800-2/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thurrkarar/thurrkari-siemens-iq300-2/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/sambyggdar-thvottavelar-og-thurrkarar/thvottavel-m-thurrkara-bosch-serie-6-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thurrkarar/thurrkari-bosch-serie-4/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thvottavelar/thvottavel-bosch-serie-4-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq500/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq300-7/


Ljós

Lido
Loftljós
AN16502-15/20

Fullt verð: 7.300 kr.

Tækifærisverð:

5.500 kr.

Mamsell
Hangandi ljós
AN65001-01

Fullt verð: 18.900 kr.

Tækifærisverð:

14.900 kr.

Diplomat
Hangandi ljós
AN15698-15

Fullt verð: 31.900 kr.

Tækifærisverð:

21.500 kr.

Nice
Gólflampar
AN69548-30/90

Fáanlegir í stáli og antík 

Fullt verð: 26.900 kr.

Tækifærisverð:

17.900 kr.

Artic
Borðlampar
AN68009-01/15

6W, LED. Fáanlegir í hvítu og svörtu.

Fullt verð: 18.900 kr.

Tækifærisverð:

12.900 kr.

Atom
Hangandi ljós
AN15906-15

Fullt verð: 39.900 kr.

Tækifærisverð:

27.900 kr.

Molekyl
Borðlampi
AN68909-25

Hæð: 25 sm.

Fullt verð: 10.900 kr.

Tækifærisverð:

8.500 kr.

Cornelia
Borðlampar
AN68823-01-01/10-01

Fáanlegir í hvítu og bláu. Hæð: 
42 sm.

Fullt verð: 9.500 kr.

Tækifærisverð:

6.500 kr.

Rafbúnaðardeild

Takið laugardaginn 6. mars frá

Fallegar og vandaðar útsogsviftur sem henta 
fyrir baðherbergi og aðra staði þar sem þörf 
er á útsogi. Tvær hraðastillingar. 
Fáanlegar með rakaskynjara og/eða tímastilli. 
Rakaskynjarinn nemur hátt rakastig og setur 
viftuna í gang þegar rakinn er orðinn meiri 
en innstillt gildi. Bæði kringlótt og ferköntuð 
framhlið fylgja með. Auðveld uppsetning, 
henta bæði í loft og á vegg. 
Þrif eru leikur einn.

Í rafbúnaðardeild okkar, Nóatúni 4, bjóðum við mikið úrval af ýmsum
rafbúnaði fyrir fyrirtæki, heimili og sumarbústaði.

Hljóðlátar baðviftur frá Xpelair.

IP X4.
Hljóð: 15 til 29 dB (A).
Afl: 6,3 – 7 W.
Passar á 100 mm rör.
Tveggja ára ábyrgð.

Tækifærisverð okkar gilda út mars 2021 eða á meðan birgðir endast.

Laugardaginn 6. mars veitum við 
afslátt af öllum heimilistækjum, 
stórum og smáum, sem eru ekki 
þegar á tilboði.

Afsláttarkóði í vefverslun: 2021
Gildir frá miðnætti (aðfaranótt laugardags) 
til miðnættis (aðfaranótt sunnudags). 
Athugaðu að þessi afsláttarkjör eiga eingöngu 
við um heimilistækjahlutann í vefversluninni.

Sami afsláttur er veittur í verslun okkar í Nóatúni 4, opið frá kl. 11-16. 
Vegna samkomutakmarkana hvetjum við ykkur til að nota vefverslun okkar.

Vefverslun

Heimilistækjaverslun

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/bordlampi-artic-6w-led-hvitur/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/bordlampi-artic-6w-led-svartur/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/loftljos/loftljos-lido-40w-e27-ip44-hxbxd225x200x200mm/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/loftljos/loftljos-lido-40w-e27-ip44-hxbxd225x200x200mm-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hangandi-ljos-mamsell-40w-e27/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/cornelia-bordlampi-hvitur/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/cornelia-bordlampi-blar/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/bordlampi-molekyl-25w-g9-h25-sm/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hang-ljos-diplomat-60w-e27/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hitunarbunadur-og-viftur/?rodun=name
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/golflampar/golfl-nice-antik-led/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/golflampar/golfl-nice-stal-led/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hangandi-ljos-atom-5x25w-e14/


Afgreiðslutímar
Heimilistækjaverslun 
Opin alla virka daga frá kl. 8.30 til 18 og 
laugardaga frá kl. 11 til 14.
Opið laugardaginn 6. mars frá kl. 11 til 16, 
og þann dag er veittur afsláttur af öllum 
vörum sem eru ekki þegar á tilboði.
Afsláttarkóði í vefverslun 
þennan dag (6. mars) er: 2021.
Netfang: verslun@sminor.is
Sími: 520 3002.

Rafbúnaðardeild
Opin alla virka daga frá kl. 8 til 17.
Netfang: raflager@sminor.is
Sími: 520 3001.

Þjónustuverkstæði
Opið mánudaga til fimmtudaga frá kl. 8 til 17.
Opið föstudaga frá kl. 8 til 16.
Netfang: verkstaedi@sminor.is
Sími: 520 3003.

Fimm ára ábyrgð fylgir stórum 
heimilistækjum frá Siemens, Bosch og 
Gaggenau hjá Smith & Norland, 
að uppfylltum ákvæðum 
ábyrgðarskilmála. 
Þá er að finna á heimasíðu okkar.

Smelltu hér fyrir nánari upplýsingar
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Umboðsaðili okkar á Selfossi:

Vefverslun okkar er opin 
allan sólarhringinn á sminor.is.

https://www.sminor.is/umbodsmenn/
https://www.sminor.is/sida/afgreidslutimar/
https://www.sminor.is/sida/skilmalar/#skilmalar-abyrgd



