
Hindrer effektivt skader

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

AstruPanel BUMP! hindrer effektivt skader, 
riper og misfarging på vegger 

Ekstrem
støt-motstand

AstruPanel BUMP!



På grunn av ekstrem støtmotstand, fremragende næringsmiddelsikre egenskaper og ikke minst bestandighet i lave tempera-
turer, er AstruPanel BUMP! et langt bedre alternativ til konvensjonelle tre og MDF-paneler eller betong støtfangere.

AstruPanel BUMP! beskytter effektivt vegger, dørkarmer, stativer, hyller og andre flater som utsettes for slitasje og skade ved 
kjøring eller håndtering med for eksempel truck, traktor, liknende maskiner eller annen redskap. 
På grunn av høy slitestyrke kan panelene også brukes ved svært lave temperaturer, som for eksempel i fryserom, kaldfjøs, 
slakterier og kaldtlager.

EGENSKAPER
• Vanntette paneler og dermed lett å rengjøre
• Motstandsdyktig mot fett og konvensjonelle rengjøringsmidler
• Temperaturbestandig helt ned til -50°C
• Ekstremt god støt og slagfasthet
• God formstabilitet
• Næringsmiddelgodkjent
• Enkel montasje

TYPISKE BRUKSOMRÅDER
• Lagerbygg og haller
• Kjøle og fryserom
• Sykehus
• Sportsarenaer
• Fjøs og driftsbygninger
• Skoler og barnehager
• Butikker og restauranter
• Flyplasser og togstasjoner
• Offentlige bygg

LEVERINGSPROGRAM
• Lengde 2000 mm og 3000 mm
• Tykkelse 20 mm 
• Lagervare i sort og hvit
• Fargede plater skaffes på kort tid
• Platene kan leveres med avrundede kanter 

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

For mer informasjon:
Kontakt oss på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til plast@astrup.no, eller kontakt ditt nærmeste salgskontor 

for komplett leveringsprogram og et uforpliktende pristilbud.
Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 55 50 61 80 

Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 92 67 96 05
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