
Gildir til og með 31. mars 2022 
eða á meðan birgðir endast. 

Traust 
tæki á 
tilboðsverði
Hjá okkur færðu þýsk gæðatæki frá Siemens, 
Bosch og Gaggenau. Við bjóðum fjölda glæsilegra 
tækja á sérstöku tilboðsverði nú í mars.



Góð frammistaða í 
hundrað og tvö ár

Þvottaparið 
fyrir útivistar-
fjölskylduna 

Já, ótrúlegt en satt. Árið 2020 fögnuðum við hundrað ára afmæli
Smith & Norland. Árið 1920 varð til fyrirtækið Paul Smith sem
breyttist í Smith & Norland árið 1956. Við höfum ávallt haft að
leiðarljósi að bjóða framúrskarandi vörur og þjónustu.

Smith & Norland er að sjálfsögðu þekktast fyrir að vera Siemens-
umboðið á Íslandi en fyrirtækið hefur einnig á boðstólum fjölmörg
önnur vörumerki. Smith & Norland hefur einnig umboð fyrir Bosch-
heimilistæki og lúxusvörumerkið Gaggenau. Þegar þessi þrjú
vörumerki eiga í hlut er ávallt lagt mjög mikið upp úr góðri hönnun,
vörugæðum og langri endingu.

Viðskiptavinir okkar hafa í áranna rás sýnt að þeir bera mikið traust til
fyrirtækisins og það er okkur mjög mikils virði. Við höfum óbilandi trú
á tækjunum okkar og veitum fimm ára ábyrgð fyrir öll stór
heimilistæki frá Siemens, Bosch og Gaggenau.

Þessi Siemens þvottavél og þurrkari hafa langflest þau kerfi 
sem nauðsynleg eru í dagsins önn. Við mælum sérstaklega 
með útifatnaðarkerfinu sem verndar útifatnað svo að öndunar- 
og vatnfráhrindandi eiginleikar hans haldist betur. 
Það borgar sig að hugsa vel um útifatnaðinn hvort sem verið 
er á skíðum, á hjóli, hlaupið um borg og stræti eða fjöll klifin. 
Þessi fínu tæki taka 9 kg og þurrkarinn er með sjálfhreinsandi 
rakaþétti.

Siemens þvottavél og þurrkari

WU 14UTL9DN WT 45WTA8DN

Þurrkari

Fullt verð: 149.900 kr.

Tilboð:

117.900kr. Skoða nánar

Skoða nánar

Nánar um ábyrgðina hér

Þvottavél

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboð:

127.900kr.

https://www.sminor.is/sida/skilmalar/#skilmalar-abyrgd
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thvottavelar/thvottavel-siemens-iq500-3/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thurrkarar/thurrkari-siemens-iq500-1/


Þvottavél og 
þurrkari sem þú 
getur treyst
Bosch-par sem smellpassar saman. Einfalt og þægilegt 
í notkun. Öflugt íþróttakerfi bæði í þvottavélinni og 
þurrkaranum. Hvorki svitalykt né táfýla er í boði hjá þessu 
pari. Bæði tækin taka 8 kg og eru hljóðlát og umhverfisvæn.

WAN 2823BSN WTH 85VB8SN

Bosch þvottavél og þurrkari

Þvottavél

Fullt verð: 99.900 kr.

Tilboð:

79.900kr.

Þurrkari

Fullt verð: 129.900 kr.

Tilboð:

99.900kr.

Þessi sparar 
plássið
Bosch þvottavélin með innbyggða þurrkaranum þvær 
og þurrkar allt í einni lotu án þess að stöðvast eða hún 
klárar þvottakerfið fyrst, nemur staðar og býður
síðan upp á þurrkun. Ýmis venjuleg kerfi og einnig 
sérkerfi fyrir íþróttafatnað og hraðkerfi. Í þurrkaranum 
geturðu frískað upp á jakka, þurrkað með hraði
eða á kraftstillingu og sömuleiðis þerrað skó.

Allar þvottavélar,
sem við bjóðum, eru 
með kolalausum 
hljóðlátum mótor með 
10 ára ábyrgð.

Allar þvottavélar,
sem við bjóðum, 
eru með 
kolalausum 
hljóðlátum mótor 
með 10 ára 
ábyrgð.

Bosch þvottavél og þurrkari

WNA 134B0SN

Þvottavél með inn-
byggðum þurrkara

Fullt verð: 154.900 kr.

Tilboð:

129.900kr.

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thvottavelar/thvottavel-bosch-serie-4-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/thurrkarar/thurrkari-bosch-serie-4/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/sambyggdar-thvottavelar-og-thurrkarar/thvottavel-m-thurrkara-bosch-serie-4/


LEO-línan
LEO-pottarnir og -pönnurnar hafa viðloðunarfría og 
endingargóða húð sem þolir háan hita.

Leo-línan

Hraðvirkar 
uppþvottavélar 
frá Siemens
Mælum sérstaklega með 
65° C hraðkerfinu sem tekur 
aðeins eina klukkustund. 
Einstaklega hraðvirkar og 
öflugar. 

Uppþvottatöflur frá 
Finish fylgja með öllum 

uppþvottavélum.

Siemens uppþvottavélar

Uppþvottavél

Fullt verð: 109.900 kr.

Tilboð:

84.900kr.

Uppþvottavél

Fullt verð: 109.900 kr.

Tilboð:

79.900kr.

15% afsláttur í mars

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

SN 43HS32UE SN 43HW32US

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/pottar-og-ponnur/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq300-10/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq300-7/


Bosch uppþvottavélar 
með Zeolite®-þurrkun
Með Zeolith®-þurrkuninni frábæru sem 
skilar sérlega þurru og glitrandi hreinu 
leirtaui. Jafnvel plastið verður þurrt. 
Vélarnar eru stórar að innan og með 
hnífaparaskúffu efst.

Bosch uppþvottavélar

Uppþvottavél

Fullt verð: 149.900 kr.

Tilboð:

119.900kr.

Uppþvottavél

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboð:

127.900kr.

Traust innbyggð 
Siemens 
uppþvottavél
Hljóðlát og hraðvirk. 44 dB og með 65° C kerfi sem 
tekur aðeins eina klukkustund. Gólflýsing táknar að
vélin sé að þvo og síðan lætur hún vita þegar 
vinnslu er lokið.

Siemens uppþvottavél

Uppþvottavél

Fullt verð: 139.900 kr.

Tilboð:

114.900kr.

Nánar um 
Zeolite®

hér

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

SMU 6ZCS01S SMU 6ZCW01S SN 63HX62AE

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-bosch-serie-6-4/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/klaedanlegar-uppthvottavelar/uppthvottavel-siemens-iq300-12/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hvitarstal-uppthvottavelar/uppthvottavel-bosch-serie-6-2/
https://www.youtube.com/watch?v=uJuE3s9JnVo


Einfaldur og 
traustur Bosch 
bakstursofn
Afar notendavænn 
og velvirkur Bosch 
bakstursofn með 
3D-blæstri og klukku.

HBF 113BV1S

Bakstursofnar

Bakstursofn

Fullt verð: 84.900 kr.

Tilboð:

64.900kr.

Gæði og nákvæmni 
skila góðum árangri í 
bakstrinum
Siemens bakstursofn með 
öllum nauðsynlegum kerfum. 
4D-blástur, pítsaaðgerð 
og fleira. TFT-skjár með 
texta, kjöthitamælir og 
hreinsiplata í bakhlið.

HB 633GCS1S

Bakstursofnar

Bakstursofn

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboð:

129.900kr.

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/veggofnar/veggofn-bosch-serie-2-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/veggofnar/veggofn-iq700-siemens/


Brennslu-
sjálfhreinsunin 
sér um þrifin
Glæsilegur bakstursofn frá Siemens með brennslusjálfhreinsun 
og þá verða þrifin leikur einn. Sjálfvirk kerfi með háþróuðum 
skynjurum og fleiri nútímalegum eiginleikum. Skynjararnir stuðla 
að frábærri niðustöðu, hvort sem er verið að elda fisk eða baka 
köku. Nákvæm hitastýring og kjöthitamælir.

HB 675GIW1S

xxx

Bakstursofnar

Hagstætt Siemens 
keramíkhelluborð
Siemens keramíkhelluborð með fjórum hellum, án 
ramma og með snertisleða. 60 sm á breidd. 

ET 651FEN1E

Helluborð

Keramíkhelluborð

Fullt verð: 79.900 kr.

Tilboð:

64.900kr.

Bakstursofn

Fullt verð: 189.900 kr.

Tilboð:

159.900kr.

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/keramikhellubord/keramikhellubord-siemens-iq100-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/veggofnar/veggofn-siemens-iq700-3/


Hitnar á einu 
augabragði
Spanhelluborð frá Siemens með fjórum spanhellum sem 
hitna fljótt og vel. Með slípuðum framkanti og hliðum. 
Snertisleði. Breidd: 60 sm.  

EH 631BEB1E

Helluborð

Öflug rafeinda-
tækni sem tryggir 
jafna eldun
Spanhelluborð frá Siemens með snjallskynjunurum sem fylgjast 
með hitanum og halda honum jöfnum og stöðugum á meðan 
eldað er. Allt í pottinum fær jafna eldun og brennur ekki við. 
Breidd: 80 sm.

EH 83KBEB5E

Helluborð

Spanhelluborð 

Fullt verð: 169.900 kr.

Tilboð:

129.900kr.

Helluborð

Fullt verð: 109.900 kr.

Tilboð:

87.900kr.

Skoða nánar
Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/spanhellubord/spanhellubord-siemens-60-sm-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/spanhellubord/spanhellubord-siemens-iq100-1/


Getur kæliskápur 
minnkað 
matarsóun? Já!
Þessir kæli- og frystiskápar frá Bosch tryggja ferskleika 
matvæla allt að tvisvar sinnum lengur en venjulega með 
VitaFresh. Matarsóun minnkar og peningar sparast. 
Skáparnir eru með noFrost og því sleppurðu alveg við að 
affrysta frystirýmið. Hæðin er 186 sm.

KGN 36VLEC KGN 36VWEC

Bosch kæliskápar

Kæli- og frystiskápur

Fullt verð: 179.900 kr.

Tilboð:

139.900kr.

Kæli- og frystiskápur

Fullt verð: 159.900 kr.

Tilboð:

127.900kr.

Siemens kæli- og 
frystiskápar tryggja 
ferskleika
Með hyperFresh heldur kæliskápurinn ávöxtum, grænmeti og 
nýjum kjötvörum ferskum allt að tvisvar sinnum lengur en vani 
er. Ein pressa, tvö kælikerfi. Þessir skápar eru 203 sm á hæð.

KG 39EAICA KG 39EAWCA

Siemens kæliskápar

Kæli- og frystiskápur

Fullt verð: 179.900 kr.

Tilboð:

144.900kr.

Kæli- og frystiskápur

Fullt verð: 179.900 kr.

Tilboð:

144.900kr.

Skoða nánar Skoða nánar Skoða nánar Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeli-og-frystiskapar/kaeli-og-frystiskapur-bosch-serie-4-8/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeli-og-frystiskapar/kaeli-og-frystiskapur-bosch-serie-4-9/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeli-og-frystiskapar/kaeli-og-frystiskapur-siemens-iq500-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/kaeli-og-frystiskapar/kaeli-og-frystiskapur-siemens-iq500-3/


Fyrirferðarlítil 
og létt ryksuga 
frá Bosch
Þessi litla afkastamikla ryksuga frá Bosch vegur aðeins 3 kg 
án fylgihluta. Þægileg til að skottast með hvert sem er, niður í 
kjallara eða upp á háaloft. Sérstakur Túrbó-haus fylgir með.

BGL 2POW1

Ryksuga

Ryksuga

Fullt verð: 27.900 kr.

Tilboð:

20.900kr.

Kröftug og 
hljóðlát ryksuga 
frá Siemens
Einstaklega kröftug ryksuga 
sem skilar hámarks-afköstum 
með lágmarks-orkunotkun. Með 
öflugum síum og sérlega hljóðlát. 
Ryksugan er á fjórum léttrúllandi 
hjólum og með hliðarlistum sem 
vernda húsgögn og veggi. 

VSC 7X300

Ryksuga 

Ryksuga

Fullt verð: 47.900 kr.

Tilboð:

38.900kr.

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/heimilisryksugur/ryksuga-bosch-serie-2-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/heimilisryksugur/ryksuga-siemens-iq700/


Engin snúra. 
Ekkert vesen.
Athlet-skaftryksugan frá Bosch er 
kröftug, hljóðlát, létt og lipur. Rykið 
hverfur eins og dögg fyrir sólu. 

Og svo er enginn ryksugupoki. 
Rykið fer í lítið hólf sem auðvelt er 
að tæma. Öflug rafhlaða og hver 
hleðsla endist í allt að 60 mín. 

BCH 86SIL1

Ryksuga

Ryksuga

Fullt verð: 54.900 kr.

Tilboð:

43.900kr.

Hraðsuðukanna

Fullt verð: 6.900 kr.

Tilboð:

5.500kr.

Brauðrist

Fullt verð: 12.900 kr.

Tilboð:

9.900kr.

Heitt vatn á 
örskotstundu

Brauðrist 
frá Bosch

TWK 3A051 TAT 8611

Brauðrist og hraðsuðukanna

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/skaftryksugur/skaftryksuga-bosch-serie-6-1/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hradsudukonnur/hradsudukanna-bosch-hvit/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/braudristar/braudrist-bosch-hvit-2/


Matvinnsluvél

Fullt verð: 20.900 kr.

Tilboð:

14.900kr.

Fjölhæf 
matvinnsluvél 

Eggin verða nákvæmlega 
eins og þú vilt hafa þau

Matvinnsluvél og eggjaseyðir

Matvinnsluvél frá Bosch sem 
hentar á öll heimili. Hrærir, 
hnoðar, þeytir, blandar, rífur, 
raspar, tætir og sker.

Eggjaseyðir frá Rommelsbacher. 
Tekur sjö egg í einu.

Blandari

Fullt verð: 36.900 kr.

Tilboð:

27.900kr.

Einfalt og 
þægilegt að 
djúsa sig 
í gang

Blandari og töfrasproti

Vinnusamur og kraftmikill blandari 
frá Bosch. Snýst allt að 30.000 
sinnum á mínútu. Hágæða hnífur 
úr ryðfríu stáli og sjálfvirk kerfi 
fyrir þeytinga, ísmola og hreinsun. 
Já, meira að segja sjálfvirkt 
hreinsikerfi. 

Eggjaseyðir

Fullt verð: 8.900 kr.

Tilboð:

6.500kr.

MCM 3201B ER 400 MMB 6382M

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/matvinnsluvelar/matvinnsluvel-bosch-3/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/eggjasudutaeki/eggjaseydir-rommelsbacher/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/blandarar-1/blandari-bosch-vitapower/


Ilmurinn í loftinu 
hefur áhrif á okkur

Ilmtæki

Nina, ilmtækið frá Stadler Form, er 
auðvelt að nota og ilmurinn helst 
í allt að fjórar vikur. Rafhlaðan 
endist mest 50 klst. Dimmanlegt 
stemmningsljós sem má dimma. 
Einn ilmhnöttur fylgir með. 
Tilvalið er að setja Nínu inn í 
fataherbergið, á baðherbergið eða 
í stofuna.  

Töfrasproti

Fullt verð: 12.900 kr.

Tilboð:

9.900kr.

Hljóðlátur, þægilegur 
og vel hannaður 
töfrasproti frá Bosch
Einn allra vinsælasti töfrasprotinn 
okkar. Skál með loki, þeytari og 
hakkari fylgja með. Neðri hluti úr 
ryðfríu stáli. 

Nina ilmtæki

Fullt verð: 9.900 kr.

Tilboð:

7.500kr.

MSM 66150 SFN-001

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/tofrasprotar/tofrasproti-bosch-2/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/ilmtaeki/ilmtaeki/


Tíu ástæður til að fá sér rakatæki

Réttur raki er 
mikilvægur fyrir 
húð og svefn

Rakatæki

Svefninn verður betri ef rakastigið er rétt. Kjörrakastig 
innandyra er á milli 40% til 60%. Húð okkar þarfnast 
stöðugs raka og verður fljótt þurr ef rakinn fer undir 
kjörrakastig. Anton frá Stadler Form er lítið rakatæki 
sem hentar vel í allt að 25 fermetra svefnherbergi. Falleg 

ljós 
fyrir 
heimilið

Ljós

Rakatæki Anton

Fullt verð: 15.900 kr.

Tilboð:

11.900kr.

Alfa hangandi

Fullt verð: 16.900 kr.

Tilboð:

13.500kr.

Mamsell hangandi

Fullt verð: 18.900 kr.

Tilboð:

13.900kr.

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar
SFA-001/ SFA-002

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/rakataeki/rakataeki-stadler-form-anton/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/rakataeki/rakataeki-stadler-form-anton-2/
https://www.sminor.is/sida/stadler-form-tiu-astaedur
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hangandi-ljos-alfa-60w-e27-svart/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hangandi-ljos-alfa-60w-e27-hvitt/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hangandi-ljos-mamsell-40w-e27/


Bell borðlampi

Fullt verð: 25.900 kr.

Tilboð:

20.900kr.

Birtan 
skiptir 
máli
Ljósin frá Aneta 
Lightning eru vel 
þekkt alls staðar á 
Norðurlöndum.

LjósLjós

Artic borðlampar

Fullt verð: 18.900 kr.

Tilboð:

13.900kr.

Imperial hangandi

Fullt verð: 10.900 kr.

Tilboð:

8.900kr.

Bell hangandi

Fullt verð: 39.900 kr.

Tilboð:

31.900kr.

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

Fleiri ljós 
á tilboði. 

Skoða hér!

https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hang-ljos-bell-4x30w-e14-d47-h325-sm-opalsv/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/bordlampi-artic-6w-led-hvitur/w
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/bordlampi-artic-6w-led-svartur/
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/hangandi-ljos-1/hangandi-ljos-imperial-40w-e27-d35-sm-h20-sm-sv/
https://www.sminor.is/vorur/safn/vorur-a-tilbodi/?category=154
https://www.sminor.is/vorur/flokkur/bordlampar/bordlampi-bell-40w-e27/


Svartar 
kastarabrautir og 
svartir kastarar

Rafbúnaðardeild

Eigum til mikið úrval af kösturum og 
kastarabrautum í loft í svörtum lit. 
Kastarar frá eftirfarandi framleiðendum í boði:

Kastararnir fást í söludeild rafbúnaðar. Opin alla virka daga frá kl. 8 til 17.

Vönduð lýsing á góðu verði.http://www.sminor.is/vorur/flokkur/
kastarar/?eiginleikar=122%3A806

Sölusýning
Laugardaginn 5. mars efnum við til sölusýningar í verslun 
okkar, Nóatúni 4, frá klukkan 11 til 16. 

Þar gefst tækifæri á að skoða það nýjasta sem við bjóðum. 
Fjöldi tilboða í tilefni dagsins og veittur verður afsláttur af 
öllum vörum sem ekki eru nú þegar á tilboðsverði. 

Sömu afslættir gilda í vefverslun okkar með kóðanum:

Fagerhult LivalAneta Karizmaluce

mars

Skoða nánar

http://www.sminor.is/vorur/flokkur/kastarar/?eiginleikar=122%3A806


Afgreiðslutímar
Heimilistækjaverslunin er opin alla virka daga frá 
kl. 9 til 18 og laugardaga frá 11 til 14. 

Opið verður laugardaginn 5. mars frá kl. 11 til 16 
vegna sölusýningarinnar.

Umboðsmenn 
um land allt

Smith & Norland er bæði Siemens- og Bosch-umboðið 
á Íslandi og sinnir allri varahluta- og viðhaldsþjónustu af 
faglegum metnaði á eigin verkstæði. 

Öll tilboð gilda út mars 2022 eða á meðan birgðir endast. Allar 
upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og ófyrirsjáanlegar 
breytingar. Öll verð eru staðgreiðsluverð með vsk. 

Vefverslun 
okkar er opin 
allan 
sólarhringinn 
á sminor.is.

Skoða nánar

Skoða nánar

Skoða nánar

https://www.sminor.is/umbodsmenn/
https://www.sminor.is/sida/afgreidslutimar/
https://www.sminor.is/

