
51annonsebilag fra magnet media as           TID FOR  09|2010

TID FOR  Xxx

Lium Møbelverksted startet opp som et enkeltpersonforetak med fokus på mindre leveranser til privatmarkedet.  
I dag er bedriften en av Norges største aktører innen spesialinnredninger til kontor, næringsbygg og offshore-fasiliteter. 

fra idé til ferdig produkt
Bred kompetanse innen ulike fagområder gjør 
at Lium kan ta seg av hele prosessen – fra idé 
til ferdig produkt. I samarbeid med arkitekter 
og designere utvikler de kreative og smarte  
løsninger tilpasset ethvert bruksområde. 
Bruk av topp moderne verktøy for tegning og  
konstruksjon gjør at de fleste oppdrag kan 
utføres etter bestemte krav og spesifikasjoner. 

fokuserer på nytenkning
Evnen til å tenke nytt og annerledes gir Lium 
bedre forutsetninger for å utvikle løsninger 
med riktig design og god funksjonalitet. Dette 
innebærer ofte å kombinere tre med andre 
materialer som for eksempel stein, stål og glass. 
Lium Møbelverksted leverer også innredninger 
i brannhemmende materialer, hovedsakelig  
til offshore-bransjen. Og de skreddersyr inn-
redninger for blant annet kontrollrom og 
AMK-sentraler.

feirer 80-årsjubileum i år
I år kan Lium se tilbake på hele åtti år som 
produsent av innredninger. Daglig leder, Johan 
Lium, er stolt over den positive utviklingen 
og mener at bedriften i dag fremstår som en 
god kombinasjon av tradisjonelt håndverk og 
moderne industri. – Vårt fokus har alltid vært 
på kvalitet og kontinuerlig videreutvikling av 
faglige og tekniske ressurser, sier Lium. 

– Vi er også heldige som har meget kompe-
tente og erfarne medarbeidere som kan benytte  
det nyeste innen produksjonsteknologi. Der-
for er vi alltid klare til å møte nye, spennende  
utfordringer i en krevende, men interessant 
bransje.

innredninger fra lium møbelverksted 
finner du blant annet i:
Oslo Tinghus 
Tromsø Tinghus 
Høyesterett 
Trollfjord 

Lium Møbelverksted
• Lium Møbelverksted startet opp  
 i Meldal i 1930
• Leverer spesialinnredninger til kontor,   
 næring og offshore
• 23 fast ansatte
• Godkjent lærebedrift
• Innredninger kan skaffes via utvalgte  
 kontormøbelforhandlere
• Les mer og se bilder av ulike innredninger  
 på våre nettsider:
www.lium.no

fa
k

ta

Funksjonalitet  
og estetikk

Ligningskontorene i Norge 
Tromsø Rådhus 
The World 
Midnatsol

OLE LIUM MØBELVERKSTED AS


