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0Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015
Astrup AS er pre-kvalifisert Achilles-leverandør, Id 15580

HOVEDKONTOR/LAGER:
Astrup AS, Oslo
Postboks 8 Haugenstua, 
N-0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34, 
N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00 
E-post: astrup@astrup.no

SALGSKONTORER:
Astrup AS, Skien
Rødmyrlia 13, 
N-3740 Skien
Tlf.: 48 99 88 95 
E-post: skien@astrup.no

Astrup AS, Stavanger
Luramyrveien 40, 
N-4313 Sandnes
Tlf.: 51 32 51 80 
E-post: stavanger@astrup.no

Astrup AS, Ålesund
Lerstadveien 545,
N-6018 Ålesund
Tlf.: 70 15 36 60 
E-post: aalesund@astrup.no 

Astrup AS, Bergen

Postboks 2434 Drotningsvik, 
N-5828 Bergen
Leirvikflaten 3, 
N-5179 Godvik
Tlf.: 55 50 61 80 
E-post: bergen@astrup.no 

Astrup AS, Trondheim
Vestre Rosten 85, 
N-7075 Tiller
Tlf.: 92 67 96 05 
E-post: trondheim@astrup.no

Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

Astrup AS leverer aluminium, plast,  
metaller og rustbestandig stål til  
fiskeri og havbruk

Vi har  mye på  menyen!

til fiskeri- og havbruksnæringen

Vi har materialene!



MATERIALER 
til fiskeri- og havbruksnæringen

Astrup AS har Norges største lager innen metall og plast halvfabrikat, og betjener norsk industri med alt innen 
aluminium, plast, metaller, rustbestandig stål, spesialstål og titan. Vi har i flere generasjoner vært en ledende 
leverandør gjennom nødvendig kompetanse, høy kvalitet og et bredt produktspekter. Som kunde er du sikret 
materialer fra ledende stål- og metallverk, samt fra de beste produsentene av plast halvfabrikat. 

Næringsmiddel- og havbruksindustrien er Norges nest største industrinæring målt i sysselsetting. Ved nær kontakt 
med våre kunder og samarbeidspartnere jobber Astrup AS aktivt for å møte bransjens krav til bærekraftig vekst. 
Med spisskompetanse innen våre fagområder vil vi bistå med å finne frem til de beste løsningene for våre kunder.

Dørkplater til båtdekk

Dørkplater i rustbestandig stål

AmpliRist® gangbanerist

AluFlex selvbæende gangbane

ALUMINIUM
Astrup AS har Norges største lagersortiment innen plater, coil, bolt, rør 
og standardprofiler. Vårt mangfold innen aluminium innbefatter en rekke 
legeringer, overflatefinisher og dimensjoner som gjør oss unike på det norske 
markedet. Vår markedskompetanse og produktkunnskap skal komme deg til 
gode i form av konkurransedyktige produkter i høy kvalitet, materialkunnskap 
og godt samarbeid.

ALUMINIUM DØRKPLATER
Vi lagerfører dørkplater i følgende overflater/mønstre:

• One Bar
• Two Bar
• Five Bar
• Riskorn
• Diamond Bright

RUSTBESTANDIG STÅL
Astrup AS er i dag en av landets ledende lagerholdere av rustbestandig stål  
og spesialstål. Vi lagerfører blant annet plater og rør til næringsmiddel-  
og aqua-bransjen.  Vi lagerfører også rustbestandige dørkplater.

• Plater
• Dørkplater
• Firkantrør
• Runde rør
• Stangstål / Profiler 

AMPLIFORM® Aluminium rister, nett og sil
Vi lagerfører AmpliForm®-produktene, bestående av AmpliRist®, AmpliNett® 
og AmpliSil. De har alle til felles at de er produsert i legering 6063 som gir 
en høy korrosjonsbeskyttelse, har lav vekt, stor styrke, pent  utseende og et 
minimalt krav til vedlikehold.

AmpliRist® er en gangrist med stor styrke og pent utseende.
AmpliNett® benyttes ofte der det er behov for å avskjerme en åpning,  
som for eksempel i rekkverk, lettvegger og porter.
AmpliSil benyttes til siling av ulike medier, som for eksempel fiskeavfall. 

Alle har tilhørende aluminiumsprofiler som forenkler og sikrer korrekt 
produksjon og montering.

ALUFLEX Gangbane
AluFlex Gangbane i aluminium er en komplett løsning for enkel  produksjon 
av gangbaner, og består av AmpliRist® gangbanerist og tilhørende 
 aluminium stender- og rekkverksprofiler.

Ved å velge AluFlex Gangbane vil du få en nærmest vedlikeholdsfri løsning, 
som både kombinerer lav egenvekt og stor bæreevne.

Aluminium dørkplater

AmpliNett® aluminiumnett

AmpliSil aluminiumnett

Rustbestandige rør, runde/firkant D-Fender

PE300 –kledning av oppdrettskar

AstruPanel CLEAN veggplater

Transportbånd i PE-UHMW (PEHD1000)

PLAST
Morgendagens utfordringer trenger nye ideer
Havbruksnæringen står overfor store utfordringer både når det gjelder 
 teknologiutvikling, «grønt skifte» og nye driftsformer.  
Astrup AS har mer enn 60 års erfaring innen bruk av plastmaterialer.  
Vår kompetanse og våre kunders erfaringer gir felles potensiale.

• Materialer til kledning av merder
• Tanker til vannbehandling 
• Perforerte plater 
• Gangbaner, gulv og trappetrinn
• Mekaniske slitedeler
• Transportbånd og skjæreplater
• Vegg- og takpaneler
• Isolasjonsgardiner
• Materialer til båtproduksjon
• Materialer til festeklammer og rørdeler

HDPE (High Density Polyethylene)
Dagens og morgendagens materiale
HDPE oppsummeres i 3 ord: Sterkt - Trygt - Allsidig
Astrup AS har et bredt utvalg av kvaliteter og dimensjoner, og bistår  
med rådgivning om riktig materialvalg og løsninger.

• Naturlig korrosjonsbestandig
• Vedlikeholdsfritt
• Lett 
• Stor slitestyrke
• Lang levetid
• Meget god kjemikaliebestandighet
• Kan resirkuleres 
• Næringsmiddelgodkjent
• God temperaturbestandighet ned til minus 200oC
          
      
AstruPanel CLEAN
Et prisgunstig og vedlikeholdsfritt system for hygienisk tak- og veggkledning 
av næringsmiddellokaler.  AstruPanel CLEAN tilfredsstiller gjeldende EU-krav til 
tak- og veggkledning av lokaler innen nærings middelindustrien. Panelplatene 
har i mange år vært benyttet innen fiske- og kjøttindustrien.

GUP/GRP gitterrister
Vi lagerfører DNV-sertifiserte GUP/GRP gitterrister i 25, 30 og 38 mm for 
fiskeri- og oppdrettsnæringen. Andre tykkelser og formater kan skaffes på kort 
tid. Vi leverer også ulike typer festeklips.

Plast & Miljø
Plast har betydelig  lavere innvirkning på miljøet enn tilsvarende alternativer. 
Be om brosjyren «Plast et lett valg for Næringsmiddel /Aqua».

PE300 i Polarcirkel båt fra AKVA Group

Undervannskamera i POM-C

GUP/GRP rister på flytebrygge

PVC Flex fryseport, Fresvik Produkt AS

Aluminiumprofiler Aluminium plater, bolt og rør Plast, standard Plast, teknisk


