
Hjá okkur færðu þýsku gæðatækin frá 
Siemens, Bosch og Gaggenau.
Stór og smá heimilistæki, ljós, pallahitarar, 
rakatæki og fleira í miklu úrvali. 
Margar vörur á sérstöku tilboðsverði sem gildir út 
september 2021 eða á meðan birgðir endast.
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Rakatæki, 
Eva little

Rakamælar, 
Selina little

Raka- og lofthreinsitæki,
George

SFE-014 (hvítt)
SFE-015 (svart)

SFS-080 (hvítur)
SFS-081 (svartur)

SFG-005

Lítið, öflugt og stílhreint. Dimmanleg 
LED-lýsing. Vatnstankur tekur fjóra 
lítra. Afköst mest 320 g/klst. Fimm 
hraðastillingar. Herbergisstærð: Allt að 
50 m2. Hæð: 36,5 sm. Þyngd: 2 kg.

Sýnir hita- og rakaprósentu innandyra. 
Falleg og stílhrein hönnun. Aðeins 47 
mm á breidd/hæð.

Mjög öflugt, hljóðlátt og stílhreint. 
Náttúrulegur rakagjafi, þvær einnig 
loftið. Framleiðslugeta mest 
400 g/klst. Vatnstankur tekur 3,2 lítra. 
Herbergisstærð: Allt að 60 m2.

Fullt verð: 21.900 kr.

Fullt verð: 2.900 kr.

Fullt verð: 42.900 kr.

Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

16.900 kr.

2.300 kr.

34.900 kr.

Raka- og 
lofthreinsitæki
Í híbýlum okkar er kjörrakastig á milli 40 og 60%. Þurrt loft 
myndast einkum á veturna og fer þá rakstigið innandyra 
oft niður fyrir 30%.
 
Kostir þess að halda kjörrakastigi eru margir. Nef, augu og 
húð finna þá mun síður fyrir þurrki.



BergHOFF er gæðamerki og pottarnir og pönnurnar frá þeim í 
sérflokki. Ganga á öll helluborð, þar á meðal spanhelluborð.

FM útvörp með Bluetooth sem hentar vel inni eða úti.
Tilvalið að hafa við heita pottinn þar sem hátalarinn er skvettvarinn („splash proof”).
Rafhlaðan dugir í allt að 20 klst. Margir litir fáanlegir. 

Leo-línan er með nýja gerð af viðloðunarfrírri 
húð sem er sterk, endingargóð og þolir háan 
hita. Lokin á Leo-pottunum hafa öll rauf til 
vatnstæmingar, t.d. þegar verið er að sjóða 
pasta. Handfangið verður ekki heitt. 

Leo-línan

Við bjóðum nú 15% afslátt af hinum frábæru vörum frá BergHoff.

15% afsláttur af öllum útvörpum frá Lexon.

Pottar og pönnur

Vatnsvarið útvarp 
með Bluetooth



Þvottavélar

Þvottavél, 
iQ500

Þvottavél, 
Serie 6

WM 14SO8DN

WAU 28TB9SN

Vindur upp í 1400 sn./mín. 
Kerfi: Bómull, viðkvæmt, ull. Sérkerfi, 
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. 

Vindur upp í 1400 sn./mín. 
Kerfi: Bómull, straufrítt, viðkvæmt, 
ull. Sérkerfi, meðal annars: Dúnkerfi, 
skyrtur, íþróttafatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.) o.fl. 

Fullt verð: 169.900 kr.

Fullt verð: 119.900 kr.

Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

129.900 kr.

94.900 kr.

Tekur mest

8

kg
9 Þvottavél, 

iQ700
WM 14VMHADN

Vindur upp í 1400 sn./mín. 
Kerfi: Bómull, straufrítt, viðkvæmt, ull. 
Sérkerfi, meðal annars: Húðvernd, 
skyrtur, útifatnaður, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), stutt kerfi (30 mín.) o.fl. 
Blettakerfi fyrir ferns konar bletti. 
Home Connect: Wi-Fi.

Fullt verð: 199.900 kr.

Tilboðsverð:

159.900 kr.

Tekur mest

9

Þvottavél, 
iQ300
WM 14N2O3DN

Vindur upp í 1400 sn./mín. 
Kerfi: Bómull, viðkvæmt, ull. Sérkerfi, 
meðal annars: Kraftþvottur 60, undirföt, 
dökkur þvottur, skyrtur, mjög stutt kerfi 
(15 mín.), stutt kerfi (30 mín.) o.fl. 

Fullt verð: 99.900 kr.

Tilboðsverð:

79.900 kr.

Tekur mest

8

Fyrir fjóra algengustu gerðir 
bletta: Smjör/olíu, blóð, gras 
og vín. Kerfið breytir hitanum 
sjálfkrafa og leggur í bleyti. 
Blettirnir hverfa sporlaust, 
auðveldlega og án þess að 
blettahreinsiefni sé notað.

Blettakerfi

Vægur þvottur sem ver 
viðkvæmt og lagskipt efnið 
sem hann er gerður úr.

Útifatnaður

Allar þvottavélar 
á síðunni eru 
með kolalausum, 
hljóðlátum mótor 
með 10 ára ábyrgð. 

10 ára ábyrgð

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Þurrkarar

Þurrkari, 
iQ300
WT 45HVB8DN

Gufuþétting, enginn barki. Sérkerfi: Ull, 
blandaður þvottur, útifatnaður, skyrtur, 
tímastillt kerfi, hraðkerfi 40 mín. o.fl. 

Fullt verð: 139.900 kr.

Tilboðsverð:

109.900 kr.

Tekur mest

8

Þurrkari, 
iQ500
WT 45RTC8DN

Tekur mest 8 kg. Gufuþétting, enginn 
barki. Sérkerfi: Skyrtur, undirfatnaður, 
handklæði, hraðkerfi 40 mín. o.fl.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tilboðsverð:

114.900 kr.

Tekur mest

8

kg
9

Þvottavél með inn-
byggðum þurrkara, 
Serie 4

Þurrkari, 
Serie 6

WNA 134B0SN

WTW 85B49SN

Tekur mest 8 kg í þvott, 5 kg í þurrkun. 
Sérkerfi þvottur: Mjög stutt kerfi 
(15 mín.), blandaður þvottur, 
íþróttafatnaður og fl. Sérkerfi þurrkun: 
Uppfrískun, kraftþurrkun, þvottur og 
þurrkun 60 mín. Hljóðlátur, kolalaus 
mótor með 10 ára ábyrgð.

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

Fullt verð: 159.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

129.900 kr.

119.900 kr.

Vefverslun 
okkar er opin 
allan sólarhringinn 
á sminor.is.

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Bakstursofn, 
Serie 2
HBF 113BV1S

Ofnrými: 66 lítrar. Fimm hitunaraðgerðir, 
þar á meðal 3D-blástur. Hraðhitun. 
Rafeindaklukka. 

Fullt verð: 84.900 kr.

Tilboðsverð:

64.900 kr.

Bakstursofnar, 
iQ500

Bakstursofnar, 
iQ700

HB 478GCB0S (svart stál)
HB 478GCW0S (hvítur)

HB 874GCB1S (svart stál)
HB 874GCW1S (hvítur)

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

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

Fullt verð: 179.900 kr.

Fullt verð: 204.900 kr.
Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

139.900 kr.
163.900 kr.

Bakstursofnar

Nú þarf enginn að strita 
við að þrífa ofninn sinn. 
Brennslusjálfhreinsun er 
aðgerð sem umbreytir fitu og 
matarögnum í ösku sem auðvelt 
er að sópa út.

Brennslusjálfhreinsun

Eldavél, 
iQ300
HK 9R3A120U

Stórt 66 lítra ofnrými. Sjö 
hitunaraðgerðir. Klukka. 
Keramíkhelluborð með fjórum hellum. 

Fullt verð: 154.900 kr.

Tilboðsverð:

119.900 kr.

Vefverslun 
okkar er opin 
allan sólarhringinn 
á sminor.is.

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Spanhelluborð, 
iQ700
EX 877FEC5E

Með svörtum stálhliðum og slípuðum 
framkanti. 
Stór „flexInduction“-hella sem skynjar 
stærð íláta. powerBoost aflaukaaðgerð. 
Snertisleði. Steikingarskynjari. 80 sm.

Fullt verð: 199.900 kr.

Tilboðsverð:

159.900 kr.

Helluborð

Tveir næmir snertiskynjarar 
sem gera þér kleift að 
stjórna öllum aðgerðum 
á auðveldan og fljótlegan 
hátt.

Þegar tíminn er naumur getur 
powerBoost aflaukaaðgerðin 
stytt eldunartímann um þriðjung 
með 50% meira afli. Hentar t.d. 
mjög vel til að hraðsjóða vatn 
fyrir spagettí.

Tvöfaldur snertisleði

Spanhellur hita ekki aðeins 
matinn leiftursnöggt og 
á sparneytinn hátt heldur 
má einnig stjórna hitanum 
mjög nákvæmlega án 
nokkurrar tafar.

Spanhellur

powerBoost

Keramíkhelluborð, 
Serie 4
PKE 611D17E

Án ramma (ekki til að fella niður í 
steinplötu). Fjórar hraðsuðuhellur. 
Snertihnappar. 60 sm. 

Fullt verð: 54.900 kr.

Tilboðsverð:

43.900 kr.

Spanhelluborð, 
iQ100
EH 631BEB1E

Án ramma með slípuðum framkanti. 
Fjórar spanhellur. powerBoost 
aflaukaaðgerð. Snertihnappar. 60 sm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Tilboðsverð:

81.900 kr.

Spanhelluborð, 
iQ700
EX 675LEC1E

Með stálhliðum og slípuðum 
framkanti. Tvöfaldur snertisleði. 
„flexInduction“-hella: Skynjar stærð 
ílátsins.  powerBoost aflaukaaðgerð. 
Steikingarskynjari. Tímastillir. 60 sm.

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboðsverð:

129.900 kr.

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Uppþvottavélar

Uppþvottavélar, 
iQ300

Uppþvottavél, 
iQ300

SN 43HS32UE (stál)
SN 43HW32US (hvít)

A +++

SN 43EC16CS (svört)

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

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

Fullt verð: 109.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tilboðsverð (stál):

Tilboðsverð:

87.900 kr.

119.900 kr.

Uppþvottavél, 
iQ500
SN 45ZW00AS

13 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Zeolith®-þurrkun. Hljóð: 44 dB. 
aquaStop-flæðivörn. 
Home Connect: WiFi.

Fullt verð: 169.900 kr.

Tilboðsverð:

134.900 kr.

aquaStop kemur í veg fyrir 
vatnstjón, bæði af völdum leka 
í vélinni og leka frá slöngu sem 
tengist vélinni. Öryggið er tryggt 
allan endingartíma vélarinnar.

Hnífaparaskúffunni er komið 
fyrir efst í vélinni. Lögun hennar 
gerir ráð fyrir að í hana fari ekki 
eingöngu hnífapör heldur einnig 
espressóbollar og ýmis stærri 
eldhúsáhöld, t.d. skurðhnífar, 
spaðar og salatskeiðar.

Flæðivörn

Hnífaparaskúffa

Uppþvottavél, 
iQ500
SN 45ES69CS

14 manna. Átta kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hnífaparaskúffa. Hljóð: 39 dB. Ljós inni í 
vélinni. aquaStop-flæðivörn. 
Home Connect: WiFi.

Fullt verð: 189.900 kr.

Tilboðsverð:

151.900 kr.

Takmarkað 
magn

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Uppþvottavél, 
iQ300

Uppþvottavél, 
Serie 4

Uppþvottavél, 
Serie 4

SN 63HX62AE

SMU 4EAW14S
SMU 6ZCS52S

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

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

14 manna. Átta kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi 60° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hnífaparaskúffa. Zeolith®-þurrkun. 
Hljóð: 41 dB. AquaStop-flæðivörn. 
Home Connect: WiFi.

Fullt verð: 139.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.Fullt verð: 189.900 kr.

Tilboðsverð:

Tilboðsverð:Tilboðsverð:

113.900 kr.

119.900 kr.154.900 kr.

Þvottatöflur leysast hratt og 
örugglega upp í hólfinu. Vélin 
nýtir sér úðarakerfið til að 
dreifa jafnt úr þvottaefninu og 
tryggir þannig góðan þvott alls 
staðar í vélinni.

Uppþvottatöflur 
frá Finish fylgja 
með öllum 
uppþvottavélum.

Zeolith®-þurrkun nýtir einstaka 
eiginleika seólíta til að draga í 
sig raka og skila varmaorku
til baka. Með því verður 
innihald vélarinnar skraufþurrt 
og þurrkunin um leið 
umhverfisvænni.

Sérstakt hólf fyrir 
þvottatöflur

Finish 
uppþvottatöflur

Einstaklega áhrifarík 
þurrkun

Takmarkað 
magn

Vefverslun 
okkar er opin 
allan sólarhringinn 
á sminor.is.

Pallahitararnir fást í söludeild rafbúnaðar, Nóatúni 4. Opið alla virka daga frá kl. 8 til 17.



Kæli- og frystiskápar, 
iQ300

Kæli- og frystiskápur, 
iQ300

Kæli- og frystiskápar, 
iQ500

KG 33VVLEA (stál, kámfrítt)
KG 33V6WEA (hvítur)

KG 36VVIEAS (stál, kámfrítt) KG 39EAICA (stál, kámfrítt)
KG 39EAWCA (hvítur)

Kælir: 195 lítrar. Frystir: 94 lítra. hyperFresh-skúffa sem tryggir 
ferskleika grænmetis og ávaxta lengur. Flöskurekki. Þrjár 
frystiskúffur, þar af ein bigBox. lowFrost-tækni.
H x b x d: 176 x 60 x 65 sm.

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. 

Kælir: 249 lítrar. Frystir: 94 lítrar. Ein pressa, tvö kælikerfi. Tvær 
hyperFresh-skúffur. Önnur fyrir grænmeti og ávexti, hin fyrir 
kjöt og fisk. Tryggja ferskleika lengur. Þrjár frystiskúffur, þar af 
ein bigBox. lowFrost-tækni. H x b x d: 201 x 60 x 65 sm.

Fullt verð: 119.900 kr.

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 179.900 kr.

Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

92.900 kr.

103.900 kr.

139.900 kr.

Kæli- og frystiskápar

Hágæða ryðfrítt stál, húðað 
með sérstöku efni sem 
kemur í veg fyrir að fingraför 
myndist á skápnum.

Kámfrítt stál

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Kæli- og frystiskápur, 
iQ300
KG 36V2WEA

Kælir: 214 lítrar. Frystir: 94 lítra. hyperFresh-skúffa sem tryggir 
ferskleika grænmetis og ávaxta lengur. Þrjár frystiskúffur, þar af 
ein bigBox. lowFrost-tækni. 
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.  

Fullt verð: 129.900 kr.

Tilboðsverð:

103.900 kr.

Frystiskápur, 
iQ300
GS 29NVWEP

Frystir: 200 lítrar. Fjórar gegnsæjar frystiskúffur, þar af ein 
bigBox. noFrost-tækni. 
H x b x d: 161 x 60 x 65 sm. 

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboðsverð:

127.900 kr.

Kæli- og frystiskápar, 
Serie 4
KGN 36VLEC (stál, kámfrítt)
KGN 36VWEC (hvítur)

Kælir: 237 lítrar. Frystir: 89 lítrar. Ein pressa, tvö kælikerfi. Tvær 
VitaFresh-skúffur.  Þrjár frystiskúffur. NoFrost-tækni. 
H x b x d: 186 x 60 x 66 sm.

Fullt verð: 164.900 kr.

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboðsverð (stál):

Tilboðsverð (hvítur):

129.900 kr.

124.900 kr.

bigBox er há 
skúffa sem 
hentar vel 
fyrir stórar 
frystivörur, 
t.d. heilt 
lambalæri, 
nokkrar 
frosnar pítsur 
eða stórt ílát 
fullt af berjum. 

Með noFrost tækninni er 
affrysting óþörf.

bigBox

noFrost

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Ryksugur og 
kaffivélar

Ryksuga, 
iQ300, Plus
VSP 3AAAA1

Vönduð og öflug ryksuga frá Siemens.
Vinnuradíus: 11 m. Hljóð: 77 dB.
Parketthaus fylgir með.

Fullt verð: 39.900 kr.

Tilboðsverð:

29.900 kr.

Ryksuga, 
Serie 2
BGL 2POW1

Lítil og nett. Öflugar síur. 
Vinnuradíus: 8 m. Túrbó-ryksuguhaus 
fylgir með. Hljóð: 80 dB. 

Fullt verð: 27.900 kr.

Tilboðsverð:

19.900 kr. 

Skaftryksuga, 
Serie 4
BBH 32101

Mjög öflug, 21,6 V. Ryksuga með skafti 
og handryksuga. Húsgagnabursti og 
langur stútur fylgja með. Hver hleðsla 
dugar í allt að 50 mínútur.

Fullt verð: 42.900 kr.

Tilboðsverð:

33.900 kr. 

Espressó-kaffivél,
EQ.6
TE 655203RW

Aðeins þarf að styðja á einn hnapp til 
að vélin útbúi kaffidrykkinn sem þig 
langar í. Hraðvirk upphitun. Kaffikvörn
úr keramík. Snertiskjár með myndum.
Þrýstingur: 19 bör. Flóar mjólk sjálfvirkt.

Fullt verð: 219.900 kr.

Tilboðsverð:

164.900 kr.
Kaffivél
TKA 6A041

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

Fullt verð: 11.900 kr.

Tilboðsverð:

9.500 kr.

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Smá heimilistæki 
fyrir eldhúsið

Brauðrist
TAT 8611

Rafeindaskynjari tryggir jafna ristun. 
Þíðingaraðgerð.

Fullt verð: 12.900 kr.

Tilboðsverð:

9.900 kr.

Hraðsuðukanna
TWK 3P423

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

Fullt verð: 10.900 kr.

Tilboðsverð:

8.500 kr.

Hraðsuðukanna
TWK 6A011

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

Fullt verð: 7.900 kr.

Tilboðsverð:

6.500 kr.

Matvinnsluvél
MCM 3110W

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

Fullt verð: 13.900 kr. 

Tilboðsverð:

11.300 kr.

Handþeytari
MFQ 2420B

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

Fullt verð: 11.900 kr.

Tilboðsverð:

8.900 kr.

Vöfflujárn
WA 1000/E

1000 W. Viðloðunarfrítt yfirborð. Vandað 
og gott vöfflujárn. 

Fullt verð: 13.900 kr.

Tilboðsverð:

11.500 kr.

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Nýir töfrasprotar 
frá Bosch

Við leggjum áherslu 
á hágæða vörur og 
fyrsta flokks þjónustu 
á góðu verði.

Mjög kraftmiklir töfrasprotar, 1000 W. 
Hljóðlátir og lausir við titring. Má nota til 
lofttæmingar svo að matur haldist lengur 
ferskur. Og síðan einnig fyrir Sous Vide. 
Þægilegir í hendi, öruggt grip. 
QuattroBlade: Hnífur úr ryðfríu stáli sem 
má þvo í uppþvottavél. 



Nýir töfrasprotar 
frá Bosch

Töfrasprotar

Töfrasproti,
ErgoMixx

Töfrasproti,
ErgoMixx

Töfrasproti,
MaxoMixx

MS 6CB61V1 (svartur)

MS 6CB61V5 (svartur) MS 8CM61V5 (stál)

Fylgihlutir: Mælibikar, pumpa til lofttæmingar, box með loki 
(1,0 l), þrír litlir pokar (1,2 l) og þrír stórir pokar (3,8 l) sem hægt 
er að lofttæma. 

Fylgihlutir: Mælibikar, hakkari með hníf úr ryðfríu stáli, þeytari 
úr ryðfríu stáli, pumpa til lofttæmingar, box með loki (1,0 l) og 
þrír litlir pokar (1,2 l), þrír stórir pokar (3,8 l) sem hægt er að 
lofttæma. 

Fylgihlutir: Mælibikar, hakkari með hníf úr ryðfríu stáli, þeytari 
úr ryðfríu stáli, pumpa til lofttæmingar, box með loki (1,0 l), þrír 
litlir pokar (1,2 l) og þrír stórir pokar (3,8 l) sem hægt er að 
lofttæma. 

Fullt verð: 23.900 kr.

Fullt verð: 29.900 kr. Fullt verð: 34.900 kr.

Tilboðsverð:

Tilboðsverð: Tilboðsverð:

17.900 kr.

22.900 kr. 27.900 kr.

Tilboðsverð okkar gilda út september 2021 eða á meðan birgðir endast. 



Vandaðir hitarar frá Solamagic sem 
henta fyrir pallinn, sólhúsið og svalirnar. 
Hámarksorkunýting, umhverfisvæn 
tækni, minna ljós og meiri hiti. 1400, 
2000 og 2500 W. Fáanlegir fjarstýrðir og 
dimmanlegir. 
Fimm ára ábyrgð. 

Sumarið 
lengist á 
pallinum

Hitari

Hitari

Hitari

DISO 5300101 (hvítur)
DISO 5300102 (svargrár)

DISO 5100200 (silfurlitaður)
DISO 5100201 (hvítur)
DISO 5100202 (svargrár)

DISO 5200500 (silfurlitaður)
DISO 5200501 (hvítur)
DISO 5200502 (svargrár)

2000 W. AIR+. 
2000 W. Eco + Pro.

2500 W. Premium án fjarstýringar.

Fullt verð: 124.900 kr.
Fullt verð: 59.900 kr.

Fullt verð: 99.900 kr.

Tilboðsverð:
Tilboðsverð:

Tilboðsverð:

99.900 kr.49.900 kr.

79.900 kr.

Hitari
DISO 5200600 (silfurlitaður)
DISO 5200602 (svargrár)

2500 W. Premium með fjarstýringu.  

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboðsverð:

119.900 kr.

Væntanlegir
13. september

Hitararnir fást í söludeild rafbúnaðar, Nóatúni 4. Opið alla virka daga frá kl. 8 til 17. Bílahleðslustöðvarnar fást í söludeild rafbúnaðar, Nóatúni 4. Opið alla virka daga frá kl. 8 til 17.



EVBox er í fararbroddi á heimsvísu í 
framleiðslu hleðslustöðva. Settar hafa 
verið upp frá EVBox rúmlega sextíu 
þúsund hleðslustöðvar í um 45 löndum 
og þremur heimsálfum. 

Við bjóðum upp á hleðslustöðvar fyrir 
heimili, fjölbýli, fyrirtæki og stærri 
bílastæði. Einnig mikið úrval af köplum.

Með EVBox stöðvunum er hægt að stýra notkun og álagi fyrir fjölbýli og fyrirtæki þar sem 
þörf er á samtímahleðslu margra bíla.

Stöðvarnar henta vel til að hlaða allar gerðir rafbíla.
Allur búnaður, sem nauðsynlegur er til að leggja að
stöðvunum og tengja þær, fæst einnig hjá okkur. Mikill kostur!

Kynntu þér málið.

Besti vinur 
rafbílsins!

Smelltu hér

Hitararnir fást í söludeild rafbúnaðar, Nóatúni 4. Opið alla virka daga frá kl. 8 til 17. Bílahleðslustöðvarnar fást í söludeild rafbúnaðar, Nóatúni 4. Opið alla virka daga frá kl. 8 til 17.



Artic
Borðlampar
AN 68009-01/15

6 W, LED. Fáanlegir í hvítu og 
svörtu.

Fullt verð: 18.900 kr.

Tilboðsverð:

12.900 kr.

Espresso
Hangandi ljós
15753-15

Fullt verð: 36.900 kr.

Tilboðsverð:

28.900 kr.

Sandnes
Gólflampi
19702-01

Fullt verð: 13.900 kr.

Tilboðsverð:

7.900 kr.

Artic
Vegglampi
60009-15

6 W, LED.

Fullt verð: 12.900 kr.

Tilboðsverð:

9.500 kr.

Molekyl
Borðlampi
68909-25

Hæð: 25 sm.

Fullt verð: 10.900 kr.

Tilboðsverð:

7.500 kr.

Nice
Gólflampar
69548-30/90/95

Fáanlegir í stáli, antík og svarkrómi.

Fullt verð: 26.900 kr.

Tilboðsverð:

18.900 kr.

Mamsell
Hangandi ljós
AN 65001-01

Fullt verð: 18.900 kr.

Tilboðsverð:

13.900 kr.

Falleg ljós 
fyrir heimilið

Sandnes
Vegglampi
10702-01

Fullt verð: 7.900 kr.

Tilboðsverð:

5.500 kr.



Union
Útiljós á vegg
13620/01/14/15

Fullt verð: 6.600 kr.

Tilboðsverð:

5.300 kr.

Kosmo
Útiljós á vegg
13800-70/14

Fullt verð: 12.900 kr.

Tilboðsverð:

9.900 kr.

Søgne
Útiljós á vegg
71934-15

Fullt verð: 10.900 kr.

Tilboðsverð:

8.900 kr.

Lillesand
Útiljós á vegg
71052-15

Fullt verð: 12.900 kr.

Tilboðsverð:

9.900 kr.

Backe
Garðljós
13200-15

Fullt verð: 8.900 kr.

Tilboðsverð:

6.900 kr.

Hood
Stólpi
13653-14

Fullt verð: 25.900 kr.

Tilboðsverð:

19.900 kr.

Hood
Útiljós á vegg
13652-14

Fullt verð: 13.900 kr.

Tilboðsverð:

10.900 kr.

Lindesnes
Stólpi
71954-15

Fullt verð: 34.900 kr.

Tilboðsverð:

26.900 kr.

Lindesnes
Útiljós á vegg
71958-15

Fullt verð: 12.900 kr.

Tilboðsverð:

9.900 kr.

Útiljós
Þessi ljós fást í söludeild rafbúnaðar.



Loftljós, innfelld ljós 
og undirskápaljós

Blink
Loftljós
66905-01 (3000K)
66907-01 (2700K)

Fullt verð: 18.900 kr.

Tilboðsverð:

14.900 kr.

Cara
Innfelld ljós
71804-15/70

Innfelld LED-ljós. Fáanleg í hvítu 
og svörtu.

Fullt verð: 6.290 kr.

Tilboðsverð:

4.900 kr.

Sandy
Innfellt ljós
71712-70

Innfellt LED-ljós.

Fullt verð: 8.900 kr.

Tilboðsverð:

7.200 kr.

Ring
Loftljós
71040-70

Þvermál 300 mm.

Fullt verð: 14.900 kr.

Tilboðsverð:

11.900 kr.

Ring
Loftljós
71041-70

Þvermál 400 mm.

Fullt verð: 21.900 kr.

Tilboðsverð:

17.500 kr.

ScanLED Slim 
Innátengi
71722-15/70

Svart og hvítt.

Fullt verð: 1.690 kr.

Tilboðsverð:

1.350 kr.

ScanLED Slim 
Undirskápaljós
71717-15/70
71718-15/70

Fáanleg í tveimur stærðum og í 
hvítu og svörtu. Dimmanleg.

Fullt verð: 4.300 kr.

Fullt verð: 6.900 kr.

Tilboðsverð (5,5 W. 250 mm):

Tilboðsverð (9 W. 550 mm):

3.500 kr.

5.500 kr.

Þessi ljós fást í söludeild rafbúnaðar.
Meistarastykkin okkar þarfnast meistara.

Munurinn felst í Gaggenau.

Búðu til eigið meistaraverk með tækjunum okkar. Nýju gufuofnarnir og 
ofnalínan öll eru heill heimur fyrir sig og bíða eftir meistaratöktum þínum.  

Sérhver Gaggenau-vara hefur skýra hönnun, er gerð úr einstökum 
gæðaefnum og stendur sig eins og atvinnumennirnir gera kröfur um. 
Þannig hefur málum verið háttað allt frá 1683. gaggenau.com
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Afgreiðslutímar
Heimilistækjaverslun 
Heimilistækjadeildin er opin alla virka daga 
frá kl. 9 til 18  og laugardaga frá kl. 11 til 14.
Netfang: verslun@sminor.is

Opið laugardaginn 4. september 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: 
sminor.

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

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

Nú fylgir fimm ára ábyrgð stórum 
heimilistækjum frá Siemens, Bosch 
og Gaggenau hjá Smith & Norland, að 
uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. 
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Umboðsmenn um land allt
Akranes: Omnis Akranesi.
Borgarnes: Glitnir.
Stykkishólmur: Skipavík.
Bolungarvík: Vélvirkinn.
Ísafjarðarbær: Póllinn.
Blönduós: Átak. 
Hvammstangi: Kaupfélag Vestur-Húnvetninga.
Sauðárkrókur: Kaupfélag Skagfirðinga.
Akureyri: Rafós.
Vopnafjörður: Rafverkstæði Árna Magnússonar.
Neskaupstaður: Verslunin PAN. 
Eskifjörður: Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf. 
Reyðarfjörður: Launafl. 
Höfn í Hornafirði: Króm og hvítt.
Vík í Mýrdal: RafSuð.
Vestmannaeyjar: Geisli.
Hvolsvöllur: Rafverkstæði Ragnars.
Selfoss: Árvirkinn. 
Reykjanesbær: Omnis Reykjanesbæ.

Vefverslun 
okkar er opin 
allan sólarhringinn 
á sminor.is.

Smelltu hér fyrir nánari upplýsingar


