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Om vår prosess 

01  Arbeidsprosessen er ofte at vi får en forespørsel 
fra våre kunder i form av en skisse og en be-
skrivelse av hva sluttkunden er ute etter. Noen 
ganger har kunden kontakt med arkitekt eller 
designer i tillegg til kontormøbelforhandlerens 
konsulenter. Med utgangspunkt i foreliggende 
materiale og opplysninger gir vi løsningsforslag. 
Ved litt kompliserte løsninger vil dette bli en 
dialog mellom alle parter der vi utveksler idéer 
og skisseforslag fram til endelig form og fasong.

02  Alt vi produserer blir tegnet i 3D før produksjon. 
Enklere ting kan bli visualisert med en strek-
tegning, noe som ofte kan være tilstrekkelig  
for innledende konseptdiskusjoner. 

03  Større skranker og andre større produkt kan vi 
sette inn i kundens tegninger hvis vi får tilsendt 
tegning i elektronisk form i DWG format.  
Da kan vi vise i 2D hvordan produktet blir  
plassert i rommet. Eventuelt kan vi overføre  
en del av målene til en 3D tegning for enda 
bedre visualisering av hvordan produktet vil ta 
seg ut i rommet, og hva rommet gir plass til.

04  Våre produktbilder vil være en «idé-database»  
hvor en kan se hvordan ulike typer produkt er 
brukt hos andre kunder. Vi presiserer at bildene 
kun er eksempler på hvordan ting kan løses,  
og hva slags design som legges til grunn. Vi har 
i utgangspunktet ikke noen standard produkter, 
og vi lagerfører ikke noen varer. Derfor er vi 
fleksible til å lage de mål og bruke de materialer  
som passer kunden best. Men vi repeterer 
gjerne varer som er produsert før, det kan  
gi en liten gevinst i pris. 
 
Flere produktbilder kan sees på våre nettsider: 
www.lium.no/bildearkiv

Vi vil presisere at vi kun leverer til andre firma.  

I hovedsak er det kontormøbelforhandlere over hele Norge. 

Vi leverer også til andre produsenter og entreprenørfirma.

Lium Møbelverksted ble etablert i Meldal i 1930. Bedriften har gradvis 
opparbeidet ekspertise innen spesialinnredninger for kontor, næringsbygg 
og offshore. Vi er en viktig ordreleverandør til profesjonelle forhandlere, 
og våre kundetilpassede produkter finnes i ulike miljø på land og til sjøs.

Bedriften fremstår i dag som en god kombinasjon av tradisjonelt håndverk 
og moderne industri. 

Erfarne medarbeidere som benytter det nyeste innen produksjonstekno-
logi, er vår garanti for høy kvalitet og stor leveringspresisjon. Gjennom 
kontinuerlig videreutvikling av faglige og tekniske ressurser, er vi alltid 
klare til å møte nye utfordringer i en krevende og interessant bransje. 

ØVERST OG FORSIDEN: 

Skranke for Surnadal Sparebank  
i samarbeid  med Lindbak AS.

NEDERST: 

Her ser vi Ole Johan i arbeid med vår 
Biesse Edge CNC maskin. Den borrer, 
freser og legger kantlister på plater  
med Fri form. 
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skrankerskranker

Kjeldsberg AS 
Sammen med Rom for Flere AS 
i Trondheim leverte vi denne 
resepsjonen. 

Den er utført som en ¾ sirkel 
og gir rikelig med arbeidsplass. 
Den er utstyrt med elektrisk 
hev/senk. Frontpanel og topp  
i høyglans «billakk». Bakre 
frontpanel og plater er i mørk-
beiset eik. 

Design: I samarbeid med  
Bergersen Arkitekter AS.

Verdal Videre- 
gående skole
Biblotekskranke med tilpasset 
innredning ble levert i sam-
arbeid med KontorDesign AS.

Skranken er utført i høyglans 
høytrykkslaminat. 

Design: Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune Eiendom. 

YIT
Vi har løpende levering av 
skranker i alle varianter. Alt 
fra enkle og billige til store og 
komplekse skranker hvor det 
er lagt stor vekt på design og 
materialer. Vi kombinerer ulike 
treslag med andre materialer 
som glass, Lexan, stein og rust-
fritt og pulverlakkert stål.

Denne skranken levert til YIT 
kan være en representant for 
skranker hvor kundens logo  
er lagt inn i fronten.

Levert i samarbeid med 
Kontorplan AS.

Q-free
Vi skaper individuelt tilpassede 
skranker for ethvert behov,  
i enhver størrelse og i alle  
prisklasser; fra det enkle og  
minimalistiske, til det kostbare 
og eksklusive. 

Her har vi en skranke utført 
i hvit laminat på fronter og 
sidepanel. Utenpå disse er det 
påmontert glassplater med 
dekorstriper. 

Levert i samarbeid med  
Arkipel Interiørdesign AS.

SG arkitektur AS
Denne skranken står i Hønefoss 
og er levert i samarbeid med 
Kontormiljø Ringerike AS.

Selve skranken er belagt med 
hvit gjennomfarget Colorcore, 
og har en kundedesignet glass-
plate som en form for skille-
vegg mot inngangsparti.

Skillevegg er laget av farge- 
lakkerte eikespiler med kuler 
som avstandstykker. Dekorativt 
samtidig som det skjermer.
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skrankerskranker

Falstadsenteret
Da KontorDesign AS ble 
valgt som leverandør av et 
større innredningsprosjekt til 
Falstadsenteret, fikk vi opp-
draget med å produsere en stor 
og unik resepsjonsskranke. 
Legg merke til hvordan skran-
ken nærmest «svever»  i luften.   
Den henger på søylen, men 
store deler av den nesten 10 
meter lange skranken er fritt 
hengende.

Vi leverte også en rekke ben-
ker, glassmonter, innredning 
til soverom samt noen store 
utstillingsvegger. 

ODIM
Resepsjon med hev/senkbord 
utført med blåfarget glass og 
stein som dekor. 

Rustfritt stål i bæresøyler 
under diskplate i polert granitt. 
Brasiliansk skifer på panel bak 
glaggveggen.  

Design: Samarbeid mellom kunden, 
Helset Kontorinteriør AS og oss.

Trondheim  
trafikkstasjon
Dette er en av de større skranke- 
leveringene i den senere tid. 
Her leverte vi komplett skran-
keinnredning tilpasset kundens 
spesifikke behov. 

Dette er et fint eksempel på 
en vellykket prosess; I et godt 
samarbeid mellom brukere og 
ledelse, forhandler og oss som 
produsent, kom vi fram til et 
resultat som kunden ble veldig 
godt fornøyd med.

Levert i samarbeid med 
Fagerhaug & Olstad AS.

Kongsberg  
Automotiv AS
Her leverte vi sammen med 
Møbel-Design Birger Nestvang 
en resepsjonskranke utført med 
liggende bjørklister montert på 
en bakvegg belagt med alulami-
nat. Sort topp med glassplate. 

Design: Ljøterud & Ødegård  
Kongsberg AS.

Pasienthotell
Her har vi en skranke for  
resepsjonsbruk med kunde- 
tilpasset innredning, med blandt  
annet hev/senk funksjon for 
skjermer. 

Skranken er utført i beisa eik 
hvor liggende eikspiler er på-
montert front og sidepanel. 

Diskplate i frostet glass montert 
på søyler av rustfritt stål.

Skranken ble levert i samarbeid 
med J.B. Design AS

Design: Ø K A W AS, Arkitekter MNAL.
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skrankerskranker

Meldal sparebank
Sammen med Kontorplan AS 
leverte vi komplett ny innred-
ning til Meldal Sparebank. 

Vi kom fram til en løsning som 
vi forstår de er veldig godt for-
nøyd med. Denne skranken ble 
også utført i eik, med massiv eik 
i diskplater og spilevegg. Her 
har vi også Sparebankeika med 
ledbelysning bak.

Vi leverte flere arbeidsplasser 
med hev/senk og plate i tilpas-
set form. På sideveggene er det 
montert frostet glass for å gi 
skjerming.

Sunndal sparebank
I samarbeid med Einar Engvig 
AS har vi levert ny skranke til 
Sunndal sparebank. 

Denne ble utført med bjørkfinér 
i front og sidepanel, med dekor-
striper i alulaminat. Diskplater 
og arbeidsplater er i Corian  
type Medea. 

Sparebankeika er laserskjært 
i rustfritt stål og montert med 
led belysning bak.

«Skjermskjuler» er ofte brukt 
både som dekorelement og for å 
skaffe avgrensning mot kunden.

Åsen sparebank
For en tid tilbake leverte vi i 
samarbeid med Kontordesign 
AS ny skranke til Åsen 
Sparebank.

Vi har også levert skranker 
og annen innredning til flere 
filialer.

Norgeshus
Vi har også levert skranke  
til Norgeshus på Melhus.  
De designet fronten selv, og på 
høyre side illustreres siluett av 
bygninger. 

Fronten er dobbel med alu-
laminat bak og lakkert MDF 
utenpå. 

Levert i samarbeid  
med Lindbak AS.
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kOnTrOLLrOMkOnTOr / InnreDnInG

Vi leverte skrivebord, nattbord 
og senge-gavler i eik som vi ut-
viklet sammen med Lindbak AS.

Helse Øst Trondheim
I samarbeid med Lindbak AS 
leverte vi innredning til en del 
rom på Leistad. 

Vi kan levere komplett med 
skjermoppheng, kableoppheng 
og det som trenges. Disse bor-
dene kan leveres med elektrisk 
hev og senk både på bordet og 
på skjermene.

Om nødvendig indivuduell 
regulering for hver skjem.

Sjefskontor
For vår lokale sparebank har  
vi produsert sjefsmøbler utført  
i bjørk og masurbjørk. Det 
består av romslig ergonomisk 
skrivebord tilpasset PC-bruk. 
Bak skrivebordet finner vi arkiv-
skap med skyvedører. Fronter 
både på skuffekabinett og dører 
på arkivskapet er utført i ma-
surbjørk. Et mindre møtebord 
er produsert i samme stil.

Fordelen med våre produkter er 
at vi tilpasser alle møblene etter 
rommets størrelse.

Kontrollrom
Sammen med Suveren 
Rørmøbelfabrikk AS lager  
vi kundetilpassede bord til kon-
trollrom, AMK sentraler og rom 
hvor det benyttes mange store 
og små dataskjermer.
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pOsTreOLerTaLersTOLer

Talerstoler x 2
Vi har levert talerstoler i mange 
utførelser.

Vi har varianter både med og 
uten elektrisk hev/senk, vi har 
noen med uttrekkbar skammel 
for de som ikke er så høye, vi 
kan levere med låsbare hjul,  
vi kan ha elektrisk hev/senk på 
manuskriptplate, med og uten 
dører, kort sagt vi lager det 
kunden har behov for her også.

Postreoler
Vi lager postreoler helt etter 
kundens behov. 

Vi har løsninger både for hyller 
i tre og stål. Vi lagerfører hyller 
i stål, grå og svart, men ved litt 
antall er det mulig å få helt  
kundetilpasset farge.  

Utført i massiv eik med dekor i 
sort granitt. Denne talerstolen 
finnes i modifisert form  
tilpasset rullestolbruker.

Design: Helene Ystgaard  
Arkipel Interiørdesign AS

Vi kan supplere både med lys 
og bokser for el-uttak, tele-data 
osv. Flere bilder på vår nettside. 

Rullestoltilpasset talerstol med 
el. hev/senk utført i massiv eik.

Formpresset frontpanel som 
dekker løftesøylen.

Design: Ark. MNAL Ivar Lunde 
L2 Arkitekter AS

Vi lager både åpne reoler  
og reoler med lås bare dører, 
blandt annet et system med 
låsbare «IP-luker» i sotet glass.
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saMMenLeGGbare bOrDVeGGer / aVskJerMInG

Utstillingsvegg
Vi har produsert flere typer  
romdelere og vegger for 
ulike utstillinger. Her fra 
Falstadsenteret på Ekne.

Sammenleggbare 
bord
Vi leverer sammenleggbare 
bord med utgangspunkt i ett 
par forskjellige understell.

Avskjerming
Vegger for avskjerming og 
andre formål kan vi også lage 
etter kundens behov. 

Her viser vi en spaltevegg i eik 
i levert til et bibliotek. Her blir 
det en «spenstig» avskjerming 
mellom ulike deler av lokalet, 
og en hylle er integrert i veggen. 

Denne veggen ble tegnet og 
konstruert i 3D og deler av den 
ble frest ut i vår CNC fres. Med 
ferdig formede komponenter 
var det raskt å montere for 
leverandøren.
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bUFFeT / LesesaL / bUTIkkMØTerOM / eL

Buffetdisk
Vi kan levere disker og inn- 
redning til kjøkken og kantiner. 
På større prosjekter samarbei-
der vi med Rupro AS som er en 
sentral aktør på storkjøkken.

Vi kan levere bordene med 
forskjellig understell, og utstyre 
dem etter kundens behov når 
det gjelder tilkoblingsmuligheter 
og ledningsoppheng.

Vi kan sammen med vår 
leverandør skreddersy 
tilkoblingssentraler.

Lesesal
Vi har i en årrekke levert lese-
salbord til skoler og universitet. 
Bordene leveres ferdig med 
belysning som har stikk for PC.

Kun ytterste bord på en rekke 
trenger tilkobling, de øvrige 
på rekka får strøm fra stikk i 
nabobordet. Dette sparer bety-
delige kostnader med elektrisk 
montasje.

Butikkinnredning
Vi kan lage skranker spesial-
tilpasset bruk i butikk.

Innredning med skuffer og  
hyller skreddersyes etter behov.

Konsoller for skjermer kan  
bygges på. Vi har også løsning 
for vegger for vareprofilering 
med skinner og «piggheng».

Konferanse-  
og møtebord
Vi har stadig leveringer av 
møtebord i varierende størrelser 
og form.

Her er et møtebord vi har levert 
til vår lokale bank i Meldal.

EL-tilbehør
Vi kan levere tilbehør i form av 
Powersentraler og Elriser både 
til skranker og møtebord.  

Sammen med vår leverandør 
kan vi lage elegante og funksjo-
nelle løsninger som er skred-
dersydd til kundens behov. 

Ved hjelp av en trådløs fjern-
kontroll kan det lages løsninger 
som styrer adgangen til en 
prosjektør og fordeler til møte- 
deltagernes PC-er. 

Enkelt og greit.  
Spør oss om totalløsning.
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persOnaLskapbIbLIOTek

Skranker for  
bibliotek
Vi leverer skranker tilpasset 
den enkeltes behov i bibliotek. 

Personalskap
Vi lager skap og reoler for et-
hvert behov. Her viser vi et skap 
der ansatte har hver sin boks 
for sakspapirer. Dette er ofte et 
behov der flere personer deler 
samme kontorplass. 

Vi kan felle ned utstyr for  
scanning og avmagnetisering. Løsningsorientert

Vi finner en løsning  
på det meste …

Innredning lages etter behov og 
kan kombineres med skuffer og 
åpne hyller om ønskelig.
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TILbehØr

Skilt og logoer
Vi har levert en lang rekke loger i den senere tid. Det kan være både på skranker, talerstoler og  
i andre sammenhenger. Vi kan frese inn logo og skrift i treverket, eventuelt få laserskjært i metall, 
eller lage forskjellige varianter på glass eller annet materiale. Det finnes mange muligheter blant 
annet på glass i dag. I Surnadal Sparebank leverte vi en stor glassplate der en lokal kunstner hadde 
tegnet et lokalt landskap som ble overført til glasset. Flott!

Benker
Foruten tidligere vist bibliotekskranke leverte vi til Verdal 
Videregående skole et stort antall benker i eik. Flere av disse  
var utstyrt med rister for gjennomstrømming av varme fra 
radiatorer langs vinduene. 

Vi kan også levere forskjellige typer sittebenker som vist.

GRETE 72 49 91 50 Administrativt, lønn, vareleveringer, ordrebekreftelser. 
IVAR 72 49 91 53 Tegning, produksjonsunderlag.  
KJELL 72 49 91 54 Tegning, konstruksjon, produksjonsunderlag, produksjonsledelse. 
STEIN 72 49 91 55 Pristilbud, ordrer, leveringstider, råvareinnkjøp, logistikk. 
JOHAN 72 49 91 56 Administrativt, regnskap, kundekontakt, teknisk drift.

Kortkassett  
for resepsjoner
Vi kan levere helt kundetilpas-
sede oppbevaringskassetter for 
ID- kort eller låskort for hotell. 
Den kan være åpen eller med 
låsbart sjalusi som her.

Kontaktinformasjon:


