
Deltag i konkurrencen på guldmærker.dk 
og få muligheden for at vinde.  

Hver uge trækkes en heldig vinder af en elegant gryde og et  
ovnfast fad fra den luksuriøse serie - M150B –  fra Mauviel1830®.

Den ugentlige præmieværdi udgør 5.500 kr. 

Vinderen får direkte besked.

Fordelene ved kobber 
Køkkenudstyr i kobber giver dig fransk idyl
kombineret med elegant håndværk.  
Kobberet egner sig især til temperaturfølsom 
madlavning, da det sikrer dig en jævn fordeling 
af varmen. Du kan ligeledes også anvende det
elegante køkkenudstyr til servering direkte på
middagsbordet.

Rengøring og vedligeholdelse  
af kobber
Rengøringen af dit kobberkøkkenudstyr fore-
går i hånden med almindeligt opvaskemiddel 
og med en blød børste eller den bløde side af 
opvaskesvampen. 
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1. Fra den 29. juli til og med den 13. oktober 
2022, får du et guldmærke for hver kr. 50,- 
du handler for i Bilka, bilka.dk, føtex, føtex.
dk, føtex køb og hent og BilkaToGo.

2. Er du Bilka Plus eller føtex Plus medlem, 
får du automatisk dine guldmærker ind i 
app’en, når du betaler med dit registrere-
de betalingskort. 

3. Når du har samlet 20 guldmærker, kan du 
aktivere en guldmærke pris på netop det 
produkt, du ønsker at købe, der er omfat-
tet af den gældende kampagne. 

4. Fyldte samlehæfter kan indløses til og med 
den 20. oktober 2022 i et af varehusene.

5. Samlehæfter er kundens ansvar, hvad 
enten de er helt eller delvist fyldte.  
Bilka og føtex påtager sig intet ansvar  
for bortkomne samlehæfter.  
Ændrede, ulæselige eller beskadigede 
samlehæfter vil blive afvist.

6. Der tages forbehold for udsolgte varer, 
samt trykfejl.

7. Bilka og føtex forbeholder sig retten til at 
tilbagekalde kampagnen. Guldmærker fra 
tidligere kampagner kan ikke benyttes.

VEJLEDNING, VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KAMPAGNEN

Husk du automatisk  
optjener guldmærker  
som Plus app medlem.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er 
muligt at kombinere fysiske og digitale 
guldmærker.

INDSÆT DINE GULDMÆRKER HER VIND HVER UGE
DINE MÆRKER ER GULD VÆRD

Læs konkurrencebetingelser og privatlivspolitik på guldmærker.dk
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1 Kobberpanderne bør kun vaskes
op i hånden.  
Tåler ikke maskinopvask.

Tør altid kobberpanderne af med
et blødt viskestykke straks efter
vask og undgå kalkpletter. 

For at bringe glansen tilbage til
kobberet skal du bruge en
svamp blødgjort i kobberrens.
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169,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 499,-

KASSEROLLE 
16CM - 1,49L
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399,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 999,-

KOBBERBELAGT  
STEGEPANDE

24 cm
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349,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 899,-

KOBBERBELAGT  
STEGEPANDE

18 cm
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129,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 199,-

OSTEKNIVE
3 stk.
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69,- 
PRIS UDEN GULDMÆRKER 129,-

VISKESTYKKE
sæt af 2 stk.

+20 
 

39,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 69,-

PANDEBESKYTTERE
sæt af 2 stk.

+20 
 

299,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 699,-

GRYDE 
MED GLASLÅG 

3,2 L
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369,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 799,-

GRYDE 
MED GLASLÅG 

5,7 L

+20 
 

149,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 199,-

SKÆREBRÆT MED 
HÅNDTAG

35 CM
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279,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 899,-

WOK
28 CM
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169,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 599,-

STEGEPANDE
20 cm 
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189,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 699,-

STEGEPANDE
24 cm

+20 
 

219,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 799,-

STEGEPANDE
28 cm

+20 
 

299,-
PRIS UDEN GULDMÆRKER 999,-

SAUTERPANDE MED GLASLÅG 
28 CM
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