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Astrup AS inngår samarbeidsavtale med PREFA GmbH. 
 
Astrup har gleden av å meddele at vi har inngått en samarbeidsavtale med PREFA 
Aluminiumprodukte GmbH, Europas største leverandør av Falsbar Aluminium, vedrørende 
markedsføring og salg av PREFA Tak- og Fasade-produkter på det Norske markedet.  
 
Som Norges ledende Aluminiumgrossist ser vi synergieffektene et slikt samarbeid kan generere. 
PREFAs produktportefølje vil komplementere Norges største lager av valset og ekstrudert 
aluminium på en optimal måte, som vil gi markedet enda større utvalg og tilgjengelighet. Videre har 
begge selskaper lang fartstid og inngående kompetanse innen aluminium som vil komme bransjen 
til gode. Vi ser frem til å videreutvikle det Norske markedet i samarbeid med PREFA gjennom å 
levere aluminium systemer og produkter av høy kvalitet. 
 

 
 
PREFA Aluminiumprodukte GmbH har de siste 70 årene arbeidet med utvikling, produksjon og 
markedsføring av tak- og fasadesystemer i aluminium, også utenfor Østerrikes landegrenser. Det 
raskt voksende og innovative selskapet er i dag godt representert på markedet i 16 europeiske land. 
Hjemmehørende i Marktl ved Lilienfeld, Østerrike, har PREFA 180 medarbeidere. Hele PREFA 
gruppen utgjør 380 mennesker. De over 4 000 ulike aluminiumsproduktene av høy kvalitet fra 
PREFA produseres kun i Østerrike og Tyskland, Wasungen. 



 
 
PREFAs produktportefølje inkluderer alt fra falsbar aluminium coil, ulike typer fasadepaneler, 
shingles, rombs, komposittplater, korrugerte plater, renner og nedløp, samt tilbehør og utstyr for 
sammenstilling og montasje (Se vedlagte produktbrosjyrer!) 
 
Astrup legger Falsbar Aluminium Coil til lager - Prefalz® - For båndtekking av tak og fasade; 

 Prefalz® Coil Anthracite Grey P.10  0,7 x 650 mm a 250 kg 

 Prefalz® Coil Zinc Grey P.10  0,7 x 650 mm a 250 kg 

 Prefalz® Coil Silvermetallic/RAL 9006 m/folie  0,7 x 650 mm a 250 kg 

 Prefalz® Coil Aluminium Blank m/folie  0,7 x 650 mm a 250 kg 

 Prefalz® Coil Nordic Black P.10/RAL 9004  0,7 x 650 mm a 250 kg 
 
På lager fra uke 14! 

 
 
Fra PREFAs lager i Tyskland har vi tilgang på over 50 forskjellige farger og finisher i falsbar 
aluminium i løpet av kort tid, samt over tusen andre produkter til tak og fasade. De fleste av 
PREFAs produkter leveres med 40 Års garanti, hvilket gir solid tyngde i markedet. For nærmere 
info., kontakt Astrup AS. 
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Vi ses på Fagtreffet! 
 
Med vennlig hilsen 
Astrup AS 
Postboks 8 Haugenstua, 0915 Oslo 
Haavard Martinsens vei 34, 0978 Oslo 
Telefon 22 79 15 00 – E-post: astrup@astrup.no 

 
 
Møt oss på VBL Fagtreff 2016 Oslo fredag 8. april for en hyggelig prat. Her blir det offisiell 
markedslansering av PREFAs produkter med utdeling av vareprøver og produktbrosjyrer.  
 
Delta i Astrup VBL Quiz 2016 og du kan vinne 1 stk. Prefalz® Coil 0,7 x 650 mm a 250 kg 
(veiledende pris ca. 30 000 NOK NETTO).  
 
For nærmere informasjon se: 
http://vbl.no/nyheter/bli-med-paa-aarets-happening-i-bransjen-article501-158.html 
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