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SISTE NYHETER
Siste utgave trykket nyhetsbrev – følg oss på Facebook Desember 2018
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Ta gjerne kontakt på telefon  
eller mail om du ønsker flere  
eksemplarer av brosjyren våre  
eller noen av Nyhetsbrevene. 

Vi minner om at alle nyhets- 
brevene er lagt ut på nettsida 
vår: Velg «Om Lium» så ligger 
neste valg i venstre menyen: 
«Nyhetsbrev og firmabrosjyre». 

Side 2: Stein har jobbet 50%  
etter ferien – Vegard er ny  
medarbeider fra september.

Side 2: Lium er på Facebook.

Jul hos Lium
Det går mot avrunding av nok et år, og vi ser igjen fram til en god og lang 
juleferie sammen med slekt og gode venner. For vår del har også dette året 
stort sett gitt oss jevn og god oppdragsmengde. Vi takker for mange gode, 
spennende og utfordrende samarbeidsoppdrag i dette året også. Sammen 
blir vi gode på oppgaveløsning.

Dette blir trolig det siste Nyhetsbrevet fra oss i denne formen. Det er krevende å rekke  
å komme rundt og skaffe bilder, og responsen for å få tilsendt bilder har ikke vært så god. 
Noen har vi fått, og vi takker disse bidragsyterne. Vi har nå tatt skrittet og prøver i stedet 
å formidle informasjon på Facebook. Gå gjerne inn på sida og «lik oss og del».

Vi tar juleferie fra 21. desember og starter opp igjen mandag 2. januar.  
Da har vi varetelling, men vi blir stort sett å treffe på telefon den dagen.

En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle fra oss hos Lium



Ny medarbeider –  
Vegard Knutzen

Vegard er 30 år og fra 
Orkanger. Han har 
variert arbeidserfaring  
fra flere bransjer.

Siden 2012 har Vegard jobbet i en møbelforret
ning i distriktet med ansvar for lager og logistikk, 
og etter hvert mer og mer ansvar for områder 
som salg, markedsføring og fakturering. Han har 
gjennomført flere kurs, bl.a. innen IKT, salg og 
markedsføring i regi av Møbelringen. På fritid stu
derer han administrasjon og ledelse på høyskole
nivå, med fagområder som økonomi, IKT, salg og 
markedsføring. Dette bør være et godt grunnlag 
for å utvikle seg videre og fylle på med kunnskap 
om produksjon av møbler. Kundeoppfølging og 
pristilbud vil bli hans hovedoppgave i nærmeste 
tida. Vegard liker utfordringer og er godt i gang 
med å sette seg inn i arbeidet hos oss etter at han 
startet i begynnelsen av september. 

Stein Flatås har jobbet i vår bedrift siden 1980, 
da han kom som nyutdannet Tretekniker fra 

Lederskolen for Treindustrien. I starten var det 
bare Stein og Johan som jobbet i administrasjo
nen. Den gangen gikk det på serieproduksjon av 
bordplater, noe som var enkelt å administrere, i 
forhold til den spesialproduksjonen vi har i dag. 
Det har vært en rivende utvikling siden den gang, 
både med hensyn til produkter, maskiner, og mu
ligheter til tegning og konstruksjon med moderne 
3D verktøy. 

Stein har de siste åra i hovedsak jobbet med 
logistikk, innkjøp av råvarer, og ikke minst, tilbud 
og prisregning. Dette har etter hvert blitt en stor 
oppgave som han og Kjell deler på. Tida går, og 
Stein ønsket nå å gå ned til halv stilling fra etter 
ferien. Vegar blir derfor den som etter hvert skal 
fylle Stein sin plass. Vi håper fortsatt å ha Stein 
med oss i mange år i redusert stilling.

Fra nyhetsbrev til Facebook

Det er ca. 10 år siden vi startet med denne trykksaken til ferien og til jul. De første skriftlige informasjonene, etter hvert med noen få bilder, 
ble sendt ut så tidlig som for 20 år siden. Tida kan være moden for å prøve noe nytt. 

Vi har etablert egen Facebook side og vil legge ut litt informasjon, tips og bilder. Det kan etter hvert være tips både om nye beslag og mate-
rialer. Vi håper at dere også kan bidra med bilder fra enkelte leveringer som kan være interessant å dele med oss og andre. Da må vi bare 
oppfordre flest mulig til å dele og like sida vår, dette vil jo være til gjensidig inspirasjon og nytte. 

KJELL BERDAL
Daglig leder  

GRETE HOEL SØRUM
Kontormedarbeider  

IVAR ERSVIK
Teknisk tegner

VIDAR BLIKØ
Teknisk tegner 

JOHAN M. LIUM
Senior/rådgiver 
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Beina er 120x120 mm limt 
sammen av stavlimt eik som 
plata.

–

Vår kunde: EFG Hov+Dokka AS 
Design: Kunde/Lium 
Foto: Johan M Lium

 

Under plata er det en spesial-
produsert ramme av stål.  

Skjetlein videre- 
gående skole
I.nr. 54877

Vi leverte flere bord til Skjetlein 
videregående skole. Plate og bein 
er sammensatt av 40mm stavlimt 
eik. Overflatebehandlet med 
hvitpigmentert Osmo olje.
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Sitteboksene er bygget opp av 
kryssfiner og polstret og trukket 
med stoff i forskjellige farger, 
samt noen i høytrykkslaminat.
Gulvet er belagt med Tarkett IQ 
2103 148.

Vi leverte forskjellige produkter 
til skolen, både sofagrupper og 
mange sittebokser i forskjellige 
størrelser. Noen med forskjellig 
stoff overflater, andre med høy
trykkslaminat. I et område  
i 5.etasje leverte vi disse små
husene hvor elevene kan samles  
i mindre grupper.

Husene er bygget opp av X-finer 
og mdf. Vegger og tak er belagt 
med Formica høytrykkslaminat 
F7967 Hunter green.

Heimdal videre- 
gående skole
I.nr. 54853

Det nye, store skoleanlegget på 
Saupstad i Trondheim går for å 
være blant de mest miljøvennlige 
i verden. Dette var også en uttalt 
ambisjon da Sør-Trøndelag fyl
kesting fattet vedtaket om å satse 
på nybygg fremfor å renovere 
og utvide 40 år gamle Heimdal 
videregående på nabotomta. Så 
godt som all energi det nye, store 
bygget trenger, hentes fra sola, 
bakken og miljøvennlig biogass. 
(Byggeindustrien-bygg.no)
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Bord, benkeplater og endegavl 
er belagt med Formica F0157. 
Gulvbelegg her er Tarkett IQ  
2103 145.

En annen variant av disse små-
husene er basert på pulverlakker
te stålrammer. Disse er plasserte  
i et vrimleområdet i 4. etasje.
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Vi leverte også en frisørinnred
ning og sofagrupper som vi ikke 
har fått med bilder av.

–

Vår kunde:  
Trøndelag fylkes kommune 
Design: Marianne Nordberg Malvik,  
VIS-A-VIS 
Foto: Johan M Lium

Vi produserte benkeplater med 
underskap med vask, samt speil 
over platene. Innredningen var 
fordelt på to rom.

I tillegg til skolelokaler med 1.140 
elevplasser, rommer nybygget en 
stor flerbrukshall og en kultursal. 
Flerbrukshallen, som allerede 
er døpt «Kolstad Arena», blir 
Kolstad Håndballs nye hjemme
bane. (Byggeindustrien – bygg.no)
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Platene er utført i 30 mm furu 
helstav limtre med oljet overflate.

–

Vår kunde: Kontorplan AS 
Design: Annelise Bjerkan,  
Fasting Arkitekter AS  
Foto: Johan M Lium

I.nr. 54206

I indre del av lokalet er det inn-
redet et ungdomshjørne for spill, 
lesing, og sosialt samvær med 
mobil et hjørnet. Bordene og 
benkene har et spesialprodusert 
understell av firkantrør.

Meldal Bibliotek
I.nr. 53320

For en tid siden leverte vi en 
skranke til Meldal folkebibliotek.  
Skranken ble utført i bøk med 
diskplate i Formica F7966 
Burgundy. Sokkel i alulaminat 
M-2022. Arbeidsplassen har 
el. hev/senk og denne delen er 
uten frontpanel for tilpasning til 
universiel utforming. I bakkant er 
det en reol for diverse oppbeva
ring, samt en plate på bakveggen 
med Bulltine Board, rød 2210 Hot 
Salsa for oppheng med stifter.
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Artsdatabanken
I.nr. 54862

Artsdatabanken er en nasjonal 
kunnskapsbank for naturmang
fold. Vår hovedoppgave er å 
formidle oppdatert og lett tilgjen
gelig informasjon om arter og 
naturtyper. Gjennom innhenting, 
systematisering og formidling 
av kunnskap, bygger vi broer 
mellom vitenskap og samfunn.
(artsdatabanken.no)

Vi leverte flere produkter til 
denne kunden i år. Her ser vi et 
sofabord og en vegg med dekor
spiler i eik. Bordet er produsert 
i gjennomfarget mørk grå plate, 
Valchromat som er lakkert med 
matt lakk.  Det er glassplate på 
toppen med en nedsenket del der 
det kan legges inn diverse info/
saker for eksponering.

Spileveggen er laget av mdf belagt 
med eik finer som er behandlet 
med matt hvitpigmentert lakk. 
Spilene på veggen er i eik heltre.
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På baksida er det en tredelt åpen 
garderobe, og en rom med to  
dører. På endeveggen er det en 
hylle for bøker/trykksaker. 

–

Vår kunde: Senab Eikeland AS 
Design: Linn Anna Bjørk  
(CEO, interor architect, designer),  
Signed by Sensa AS 
Foto: v/Signed By Sensa AS  
     sin fotograf.

Vi laget også denne display
veggen som er utført i mørk grå 
Valchromat gjennomfarget plate. 
På denne sida er det montert hvit  
plexiplate med belysning fra en  
bakenforliggende lyskasse. Sym
bolene er ikke montert av oss.

Vi leverte flere møtebord og et 
spisebord. Bildet her viser ett av 
møtebordene med plass til 12. 
Bordet har x-finer kjerne med eik 
belegg mattlakkert. Understellet 
er spesialprodusert.

Bordplata er todelt og har ned
senket brønn for diverse tilkob
linger med el. og data.
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På de samme rommene leverte 
vi romslige garderobeskap med 
en liten benk og veggplate med 
opphengs-mulighet  for klær. 
Utført i samme materialer som 
gavlene, belagt med F-5374 NAT.

–

Vår kunde: Kinnarps AS 
Design: Kunde 
Foto: Johan M Lium

Blå Kors Lade  
behandlingssenter
I.nr. 54836

Vi leverte sidegavler og hodegavl  
med nattbord til rom på en nyop
pusset avdeling. Hodegavlen ble 
levert med en innfrest alumi
niumskinne med innmontert 
ledstripe med bryter for av/på og 
dimming. Gavlene og nattbordet 
er belagt med høytrykkslaminat 
F-5374 NAT og kantet med 2 mm 
ABS-list-

St. Olavs barnehage
I.nr. 54281

Sittekrok og bokreol. Skroget er  
laget i 38 mm spon med hvit lami
nat F-1040. I toppen er det innfelt 
3 Ledspot med dimmer. Under 
sitteplata er det 4 skuffer med eik 
laminat F-5374 NAT i fronten. 
Sidene i reolen er belagt med hvit 
laminat F1040, mens hyllene 
er i belagt med F-5374 NAT eik. 
Putene er i skay fra Fjord Fabrics, 
type Solid 5240060/Petrol.

–

Vår kunde/design: Lindbak AS 
Foto: Johan M Lium
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Skrankene er bygget opp med 
Poppel X-finer i fronter, belagt 
med ask finer og Jernbanepanel. 
Diskplatene produsert fra 30 mm 
stavlimt og fingerskjøtt ask.

–

Vår kunde: Lindbak Troms AS 
Design: Kunde 
Foto: Odd Inge Skoglund

Øya Helsehus –  
servicekontor  
studenter
I.nr. 54641

Ved Øya helsehus i Trondheim le
verte vi skrankeskall til et service 
kontor for studenter. Alle deler 
er belagt med høytrykkslaminat 
F7928 og kantet med 2 mm 
ABS-list.

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Kunde 
Foto: Johan M Lium

Statens vegvesen 
Tromsø
I.nr. 54865-54866

I oktober flyttet Statens Veg-
vesen inn i helt nye lokaler. Alle 
funksjonene, inkludert Tromsø 
trafikkstasjon, blir nå samlet 
i ett bygg på Stakkevollveien. 
Kontorbygningen skal også huse 
Helse Nord og en rekke andre 
aktører. Til sammen skal rundt 
700 mennesker arbeide her. 
(ITromsø)  Vi leverte skranker  
til det nye bygget.
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Tegn_3 Arkitektkontor
I.nr. 54946

tegn_3 er et av Norges største 
arkitektmiljøer og ble etablert i 
Trondheim i 1996 og har ekspan
dert siden. I dag har vi tilsammen 
70 ansatte på kontorstedene 
Trondheim og Oslo. tegn_3 er 
heleid av ÅF Engineering AS, og 
sammen utgjør vi et av Norges 
største rådgivermiljøer. Vi er 
samlokalisert og arbeider sømløst 
på tvers av kompetansefelt for å 
sikre en helhetlig tilnærming til 
prosjekter. 

tegn_3 er et tverrfaglig arkitekt
kontor. Gjennom inkluderende 
metoder og prosessorientert og 
kompetent oppdragsledelse leve
rer vi helhetlige løsninger innen 
arkitektur, plan og landskap for 
profesjonelle aktører i Norden. 
(Tekst fra nettsiden: tegn3.no)

Når de tidlige i år innredet lokal 
ene i Bassengbakken 1 i Trondheim 
leverte vi sammen med Senab 
Eikeland AS innredning spesial
designet til lokalene av firmaet 
selv. Her er bordene i kantine
delen. De er basert på kraftige 
heltreplanker i ask. De er klarlak
kert med matt glans.

Ved bordene i kantina var stolene 
supplert med 2 sittebenker ved 
hvert bord.

Langs yttervegg mot vindu ble det 
montert sittebenker og reoler i 
klarlakkert fru X-finer.
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Vi leverte to slik møtebord bestå
ende av to kraftige planker av ask 
heltre. De er lakkert med NCS S 
8000-N matt, glans 13. Bordet er 
3 meter langt og 85 cm bredt.

–

Vår kunde: Senab Eikeland AS 
Design: Tegn_3 
Foto: Johan M Lium

I den «kreative» avdelingen 
leverte vi bord for materialprøver. 
Selve reolene er levert spesial
tilpasset i pulverlakkert stål.  
På toppen er det en todelt plate i 
mdf belagt med eik finer. Denne 
er fargelakkert med glans 13. Ved 
vinduet bak er det en stor reol for 
tekstilprøver. Den er produsert i 
furu X-finer klarlakkert med matt 
overflate.

Benken for materialprøver har 
stor og romslig overflate for å 
legge utover arbeidsmaterialer. 
Den er 5 meter lang og 1 meter 
i bredde. Hyllene i stål har god 
bæreevne.
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Når natta er forbi er det igjen 
bare noen få grep for å gjemme 
unna senga og være klar for å 
bruke skriveplata. Både senga og 
plata har montert ledbelysning. 
Smartsenga kan leveres i forskjel
lige farger/belegg.

–

Vår kunde: Kinnarps AS 
Design: Lium 
Foto: Johan M Lium

Bare med å trekke ut ett par 
sikringsbolter kan møblet gjøres 
om fra skrivebord til seng. 
Bruksmulighetene er mange: 
Ungdomsrom, gjesterom/hjem
mekontor, hybel osv. Over senga 
er det skap med god plass for 
oppbevaring.

Smartseng
I.nr. 55197 

I lokalene til «Treklyngen» ved 
OTI senteret på Orkanger står 
denne «Smartsenga» utstilt. 
Treklyngen er et samarbeids
prosjekt til flere bedrifter i 
Orklandsregionen. De har åpnet 
et flott visningsrom på OTI-
sentret. I samarbeidet inngår: 
Agtre, Fossline, Foss plater, 
Lium, Orklalaft, Skjetne Design.  
I samarbeid med Kinnarps leverte 
vi 50 senger, utført i overflate be
lagt med Eik laminat, til en større 
sluttkunde.
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–

Vår kunde: 
Design: Lium 
Foto: Johan M Lium

Rettsaler
I.nr. 46841

Vi har levert flere innredninger  
til ulike rettsaler. Bildet viser 
Nord-Østerdal Tingrett/Nord-
Østerdal Jordskifterett. Bordene 
er med faste høyder. Platene har 
nødvendige kabelgjennomførin
ger og nedfelte bokser for el., tele 
og data. Utførelse i bjørk finer 
med dekorspor i frontene

–

Vår kunde: Edsbyn Senab AS 
Design: Lium 
Foto: Johan M Lium

Mobilskap
Mobilskap til bl.a. skoler har blitt 
populært. Vi har konstruert et 
skap med låsbar dør med frostet 
glass.  Innvendig har vi rom med 
plass til 36 telefoner. Disse hyl
lene er laget av plexiglass. Hvis 
andre behov for antall kan vi lage 
større/mindre skap.
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Sparebank 1 Skien
I.nr. 45218

Vi leverte en rekke produkter  
til Sparebank 1 i Skien for en tid 
tilbake. Her en Serviceskranke 
for sittende/stående ekspedering. 
De to arbeidsplassene er skilt litt 
med en «kasse» for å gi litt mer 
plass mellom kundene. Skankene 
er utført i mattlakkert eik med 
noe tilsats av hvitt i lakken.

–

Vår kunde: Rom for Flere AS Larvik 
Design: iark 
Foto: Johan M Lium

Skranken ble levert med oppbygd 
podie. Her la kunden selv gulv
belegget. Sokkelen er i rustfritt 
stål. På enden av skranken er det 
en lav del for å ta hensyn  
til universell utforming.

–

Vår kunde: Kontorplan AS 
Design: Kunde/Lium 
Foto: Johan M Lium

Ørland Sparebank
I.nr. 47614

Vi har levert de nye skrankene 
i Ørland Sparebank sitt flotte 
nybygg. Ved hovedinngangen 
står denne skranken i eik med 
diskplater i frostet glass. Begge 
arbeidsplassene har hev/senk 
bordplate
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Selbu Sparebank
I.nr. 52903

Selbu Sparebank fikk ny skranke 
fra oss for en tid tilbake i sam 
arbeid med Rom for flere Trond-
heim. Frontene er i hvit laminat 
Formica F-1040 med 2 mm ABS 
kantlister. Arbeidsplatene er 
belagt med Arpa Fenix 720 Nero 
Ingo, sort Nano laminat (R26), 
og de har svart el. hev/senk 
understell.

–

Vår kunde: Rom for flere AS 
Design: Kunde/Lium 
Foto: Johan M Lium

Hegra Sparebank
I.nr. 52189

Vi har levert mange bankinnred
ninger både tidligere og i senere 
tid. Vi har bl.a. levert ny innredning 
til Hegra sparebanks nye filial på 
Stjørdal. Det ble et romslig og flott 
lokale. Vi leverte skranken og et 
arkivskap med en glassplate på bak
sida med motiv fra Hegra festning. 

–

Vår kunde: EFG Hov+Dokka AS 
Design: Kunde/Lium 
Foto: Johan M Lium

Bjugn Sparebank
I.nr. 51675

For en tid siden leverte vi ny 
skranke innredning til Bjugn 
Sparebank. Den bestod av skran
ke med to arbeidsplasser for 
kasse tjenester og informasjon.  
 Vi leverte og monterte også den 
buede veggen bak, en blankett
hylle og skuffekabinett med 
Matrix skuffeinnredning.

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Kunde/Lium 
Foto: Johan M Lium
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I.nr. 45423–36703

To designmessig ulike versjoner 
med fast høyde. Flere detaljer og 
bilder ligger på nettsida vår under 
bildearkivet. Begge modellene 
har vært levert i mange forskjellig 
farger. Den til venstre har vært 
og kan leveres med LED ys ned 
mot sokkellista. Den til høyre 
leveres med forskjellig høyder 
på toppkarmen. Den har dør og 
uttrekkshylle.

–

Design: Lium 
Foto: Johan M Lium

I.nr. 45506

Her har vi også en variant med 
el. hev/senk med litt annen form. 
Her er det et lite skap på baksida.
Perforert metallfront kan leveres 
i kundetilpasset farge. Det er også 
mulig å lage fronten i finert eller 
laminert plate. Begge er utstyr  
med hjul for enkel forflytting.  
Denne varianter er lett og veier  
kun ca. 35kg slik som avbildet.

–

Design: Lium 
Foto: Johan M Lium

Talerstoler
I.nr. 45750–50068

Vi leverer rekke varianter av 
talerstoler. Ofte blir de tilpasset 
spesielle behov i forhold til sup
plerende utstyr som lys, nedfelte 
bokser for el. tele og data. De 
leveres med eller uten hev/senk, 
og vi kan levere både elektrisk 
hev/senk og med gasslift. De to 
første viste eksemplarene har likt 
understell med el. hev/senk men 
ulik topp, og begge har hjul.

–

Design: Lium 
Foto: Johan M Lium
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I.nr. 33631

Dette er en variant som kan 
lages i ulike treslag. Den er litt 
forseggjort med brede heltre 
kantlister som er gjæret sammen. 
Innvendig kan den utstyres med 
hyller og eller dører etter behov. 
Leveres med hjul.

Kom med ønsker og forslag så 
lager vi talerstolen akkurat slik 
som kunden har behov for.

For andre varianter, se vår  
nettside lium.no.

–

Design: Lium 
Foto: Johan M Lium

I.nr. 44528–41430

Talerstolen til venstre har vært 
laget i flere varianter og treslag. 
Denne er i bjørk med en på
montert glassplate på nedre del 
med logo for Kystverket. Den  
har el. hev/senk av den indre/
øvre delen. Den har hjul og  
kan lett flyttes. 

Varianten til høyre er også med 
el. hev/senk. De perforerte fron
tene følger toppen opp og ned. 
Metallfront og nedre del i laminat 
kan leveres i de fleste farger. 
Denne har også hjul.

–

Design: Lium 
Foto: Johan M Lium

I.nr. 38530

Talerstol utført i stavlimt eik og 
svartlakkert MDF. El. hev/senk 
med formpresset frontpanel  
som dekker løftesøylen.

–

Vår kunde: XX  
Design: Ark. MNAL Ivar Lunde, 
L2 arkitekter. 
Foto: Johan M Lium
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KJELL BERDAL
Daglig leder  
Telefon: 72 49 91 54
Mobil: 958 50 022
E-post: kjell@lium.no

Daglig ledelse, salg, marked 
og kundekontakt, tegning og 
konstruksjon, produksjons
grunnlag, pristilbud. 

GRETE HOEL SØRUM
Kontormedarbeider
Telefon: 72 49 91 50
Mobil: 979 74 817
E-post: grete@lium.no

Ordreregistering, fakturering, 
forsendelser, lønn, regnskap, 
annet administrativt arbeid, 
og ikke minst, det er ofte hun 
som ønsker velkommen på 
telefonen.

VEGARD KNUTZEN
Salgsleder
Telefon: 72 49 91 55
Mobil: 482 85 799
E-post: vegard@lium.no

Salg og kundeoppfølging, 
pristilbud og innkjøp.

IVAR ERSVIK
Teknisk tegner
Telefon: 72 49 91 53
Mobil: 900 14 222
E-post: ivar@lium.no

Tegning, konstruksjon  
og produksjonsunderlag. 

STEIN FLATÅS
Kalkulasjon og innkjøp
Telefon: 72 49 91 50
Mobil: 916 90 119
E-post: stein@lium.no

Kalkulering/pristilbud, 
råvareinnkjøp.

VIDAR BLIKØ
Teknisk tegner 
Telefon: 72 49 91 56
Mobil: 452 22 201
E-post: vidar@lium.no

Tegning, konstruksjon  
og produksjonsunderlag.

JOHAN M. LIUM
Senior/rådgiver
Mobil: 906 37 370
E-post: johan@lium.no

Regnskap, teknisk anlegg, 
rådgivning. 

Vi har gjennom årene levert mange varianter 
av lesesalbord til diverse skoler og universitet 
i Trondheimsområdet. Bordene kan leveres  
i finért utgave, med melamin belagt plate,  
eller belagt med høytrykkslaminat i forskjel
lige farger. Bordene på bildet er levert til 
NTNU Kunnskapssenteret ved St. Olavs 
Hospital i Trondheim. 

Vi tilpasser mål, design og utstyr etter kun
dens behov. De er som standard levert med 
arbeidslys med stikk. I praksis blir dette 
ordnet slik at de støpsles fra den ene til den 
andre på en rekke og inn i kontakt ved veg
gen. Det forenkler behovet for installasjon  
på stedet i lokalet. En må bare passe på  
total belastning i forhold til sikringer.

Vi kan skreddersy og tilpasse disse til for  
skjellige ønsker og behov og vi har levert 
mange varianter av slike plasser i Trøndelag 
gjennom flere år. Men, det er lite levert fra 
oss ellers i landet?

Lesesalbord til skoler og universitet


