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til Astrup



MATERIALER
Astrup AS fremstår i dag som landets ledende leverandør innen  
metaller og plast halvfabrikata. Som eneste lagerførende grossist  
betjener vi norsk industri med både aluminium, metaller, plast,  
rustbestandig stål, spesialstål og titan. Vår topp moderne lager-
automat sikrer automatisk og skånsom plukking av plater og  
langgodsmaterialer. Med over 3.000 pallplasser er Astrups  
lagerautomat blant de største anleggene i Norden.

BEARBEIDING
Astrup tilbyr gjennom Astrup Kappeservice ferdig kapping av  
plater og bolt i aluminium, metaller, rustfritt stål, spesialstål, titan 
og plast. Vi kan også tilby plasma- eller vannskjæring som figur-
skårne detaljer, for eksempel rondeller, ringer, plater i fix format. 
Vi har også eget bearbeidingssenter for plastplater. Her kan vi  
tilby forskjellige former for bearbeidet plast.

Vi har mye på menyen …





KONSTRUKSJON
Vi utvikler, sammen med våre samarbeidspartnere,  
spesialprofiler i aluminium etter kundens ønsker.  
Vår kompetanse om de ulike materialene, og den tette kontakten 
med ledende produsenter, gjør at mange av våre kunder benytter 
oss til utvikling av optimale produktløsninger.

SPORBARHET
Foruten rask levering og skånsom håndtering, sikrer vi full spor-
barhet på våre materialer med strekkodemerking. Strekkodene  
refereres til batchnummer og materialsertifikat, slik at både kun-
den og vi har full kontroll fra materialene ankommer vårt lager til 
de tas i bruk.  Vi kan også prege merkingen i materialene.
Astrup har også utstyr som bekrefter at vi har mottatt den materi-
alkvaliteten som er bestilt. Vi utfører stikkprøvemålinger, i form av  
en PMI-analyse ved mottakskontroll av innkommende materialer.

NYTTIGE NETTSIDER
På våre nettsider får du nå raskt tilgang til hele vårt lagerførte  
sortiment innen metaller og plast halvfabrikat. Fra Astrup Nett-
handel kan du bestille varer, enkelt gjøre kollisporing, sjekke  
tidligere ordrehistorikk og søke frem dine aktuelle material-
sertifikater. På alle materialsider finner du en enkel material-
kalkulator som omregner ulike enheter basert på teoretiske vekter.
Innholdet på våre nye responsive nettsider tilpasser seg dessuten 
automatisk til mobilskjerm og lesebrett for enklere navigering.

La oss utvikle din neste spesialprofil i aluminium!



KVALITET
Astrup AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001
Vi har et velutviklet logistikksystem med presise leveringer der leveransestatus enkelt kan 
spores elektronisk. Effektiv dokumentflyt med elektroniske pakksedler, materialsertifikat  
til nominert e-post adresse, samt eFaktura eller faktura på PDF til ønsket fakturaadresse. 
Vi mener selv vi har bransjens beste nettsider med mulighet for å handle våre varer  
gjennom Astrup Netthandel.

MANGFOLD
Vi tilbyr våre kunder Norges største og mest moderne lager av aluminium, plast, metaller, 
rustfritt og spesialstål fra de ledende produsentene i Europa. 
Gode kappemuligheter i eget hus for både stangmaterialer og plater, eget bearbeidingsenter 
for plast, konstruksjonstjenste og rådgivning i forhold til materialbruk.

GODT SAMARBEID
Dyktige og serviceinnstilte medarbeidere som har nødvendig produktkunnskap, og som  
tar en utfordring med godt humør! Vi har gjennom mange år utviklet et internasjonalt 
kontaktnett i forhold til underleverandører og samarbeidspartnere som sikrer de beste 
kundeløsningene.
 

 «Basert på tradisjon og innovasjon 
 skal Astrup være fremtidens industripartner 
 for sine kunder og leverandører».

Astrup ASetablert 1857
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Besøk oss på astrup.no
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HOVEDKONTOR:
Astrup AS, Oslo 
Postboks 8, Haugenstua 
N-0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34  
N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00

Kontakt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud  
på våre produkter og tjenester.

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

Astrup AS, Stavanger
Tlf.: 51 32 51 50
E-post: stavanger@astrup.no

Astrup AS, Bergen
Tlf.: 55 60 61 00
E-post: bergen@astrup.no

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

Astrup AS, Trondheim
Tlf.: 73 82 96 10
E-post: trondheim@astrup.no

Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008


