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EN KREATIV
SAMARBEIDSPARTNER

Jul hos Lium
Ta gjerne kontakt via telefon
eller mail (olm@lium.no)
dersom du ønsker flere
eksemplar av brosjyren vår.
Mange benytter seg av denne
trykksaken og vi har et nytt
opplag på lager.
Bildet øverst til høyre er fra en
av lesesalene ved NTNU på det
nye Kunnskapssenteret på
St. Olavs Hospital i Trondheim.

Tida er igjen inne for å se seg litt tilbake på året som nærmer seg avslutning.
De siste årene har vært ganske like her hos oss. Det svinger noe med ordreinngangen, men litt
samme trend med rolig rundt vinterferie/påske og det samme i september/oktober. Da hadde
vi ledig produksjonskapasitet. Det var veldig mye forespørsler utover høsten, og det har nå
i siste ukene gitt seg utslag i veldig god ordreinngang.
Ifølge media er det spådommer som går på litt roligere takt for en del av oss i neste år.
Dagens trykk på forespørsler tyder på fortsatt optimisme i vår sektor.

Lesesalsbord
Vi ønsker i denne utgave å sette litt fokus på at vi leverer mye lesesalsbord. Vi har noen
standard modeller, men kan skreddersy disse også etter kundens ønsker og behov. Vi kan levere
komplett med lys og el.uttak, eventuelt med uttak for data. Vi har en god løsning for strømtilførsel
til bordrekkene.

Generelt
Som tidligere er vår produksjon veldig variert, men skranker og talerstoler i stadig nye
utførelser er fortsatt en stor produktgruppe.
Vi tar juleferie fra fredag 21. desember og starter opp igjen torsdag 2.1.14.
Vi takker for mange fine ordrer i 2013 og ser fram til fortsatt godt samarbeid i det nye året.
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En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle fra oss hos Lium

Lesesalbord
Vi har i gjennom årene levert
en rekke varianter av lese
salbord. Vi kan skreddersy og
tilpasse disse til forskjellige
ønsker og behov. Vi leverer
ofte med lys og el- og datauttak som kan spesifiseres
etter brukerens behov.

Bordene kan leveres både i
finert utgave og i høytrykks
laminat i forskjellige farger.
Bordene på bildet er levert til
NTNU i Kunnskapssenteret ved
St. Olavs Hospital i Trondheim.
–
Vår kunde:
EFG Hov+Dokka AS Trondheim
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Resepsjon hos
Aleris
Vi har levert resepsjonsskranken
hos Aleris i Trondheim. Den har
hev/senk på begge plassene og
ellers innredning tilpasset
deres behov.

Skranken har hvit laminat på
bordplatene, og K-1040 AR
høyglans på sidepaneler og
fronter. På skrankefronten er
det påmontert glass som er
grålakkert på baksida.
–
Vår kunde:
Kinnarps AS Trondheim
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Orklahallen
I resepsjonen for den ny klatre
hallen i Orkdal har vi levert
skranken. Den er utført i hvit
laminat K-1040 og en grønn
farge F-5341. Skranken har et
felt i midten med glassmonter
for å profilere salgsartikler. Den
er tilpasset to arbeidsplasser og
har tilpasset plass for kasse.

Skranken er utformet ved sam
arbeid mellom sluttkunde og
vår kunde.
–
Vår kunde:
Fagerhaug & Olstad AS
i Trondheim
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Strinda Videre
gående skole
Vi leverte to skranker til Strinda
Videregående skole. En til
resepsjonen og en i lignende
utførelse til biblioteket. Skrank
ene er utført i grå laminat og
paneler i eik.
Skranken er designet av Eggen
Arkitekter AS.
–
Vår kunde:
Fagerhaug & Olstad AS
i Trondheim

(Foto: EFG)

Norconsult AS
Vi leverte denne skranken til
Norconsult AS på Hamar etter
tegning fra EFG Hov+Dokka AS.
Diskplate belagt med Formica
Høytrykkslaminat F-2297
Terril, arbeidsplate med F-7927
Folkstone, front med F-2297 og
sokler i M-2022 alu.laminat.
–
Vår kunde:
EFG Hov+Dokka AS Hamar

Lensmannen i
Orkdal og Agdenes
Til Orkdal og Agdenes
Lensmannskontor leverte vi
denne skrankeveggen som
både lukker kontoret og har
ekspedisjonsluker. Den er
utført i bøk med diskplater og
arbeidsplater i K-5818 laminat.
Ved den ene luka er det montert
en hengslet klaff.
–
Vår kunde:
Kontorplan AS Orkanger
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NAV Lerkendal
Vi har etter hvert levert inn
redning til mange NAV-kontor.
Dette på Lerkendal i Trondheim
er levert med store glassvegger
som skille mellom seksjonene
i kundesonen.

Glassene er pålimt frostet folie.
Alle bordene har el. hev/senk.
Diskplater og bordplater er be
lagt med hvit laminat K-1040,
mens sidepanel og fronter er
tofarget med K-1238AR+ og
K-2081 AR+ høyglans. Sokkel
med alu.laminat M-2022.
–
Vår kunde:
Kinnarps AS Trondheim
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Trondheimsklinikken
Med dette bildet ønsker vi å sette
fokus på at vi også kan levere og
integrere ekspedisjonsluker med
el. hev/senk. Her er det en høy og
lav luke, den siste med tanke på
betjening av rullestolbrukere.
–
Vår kunde:
Lindbak AS Trondheim

Åsen Sparebank
Vi har levert skranker og annen
innredning i flere omganger både
til hovedbanken hos Åsen Sparebank på Åsen, og avdelinger på
Verdal og Levanger.

I hovedbanken har vi nylig levert
9 teambord som er plassert i
grupper på 3 og 3. De er utført
med grå høytrykkslaminat i
platene, Formica F-7961-Fog.
Ryggene er belagt med Formica
7912-Storm. Alle bordene har
el. hev/senk understell.
–
Vår kunde:
Kontordesign AS Steinkjer
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(Foto: Kjell Arnesen AS)

Barløsning
Denne komplette barløsningen
leverte vi til Skjold Leir. Omram
mingen med innfelte LED lys
er belagt med Formica F-6903
Cassis laminat. Inne i omram
mingen er det 6 overskap med
sjalusidører belagt med Formcia
K-3735 Krypton. Det er komplett
underskap med samme belegg
på dører. Selve barbenken er
belagt med Formica K-5583
Steel-Metal og M-2022 på sokkel.
–
Vår kunde:
Kjell Arnesen AS Tromsø

PC-Hylle
Vi har levert flere slike PC-hyller
til St. Olavs Hospital i Trondheim.
De er brukt forskjellige steder for
plassering av PC og tastatur og an
net utstyr for styring av tavler med
mer i møterom. Delene er belagt
med Formica F-7882 Pale Gold.

Talerstoler
Vi leverer stadig nye talerstoler,
samtidig som tidligere modeller
repeteres jevnt og trutt. Vi minner
om at vi kan levere både med gass
lift, el. hev/senk og mer kompli
serte utgaver tilpasset nedfelling
av diverse skjermer og utstyr.
De to siste bildene viser en utgave
som veier bare 35 kg til tross for
at den har el. hev/senk.

KJELL BERDAL
Daglig leder
Telefon: 72 49 91 54
Mobil: 958 50 022
E-post: kjell@lium.no

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

STEIN FLATÅS
Kalkulasjon og innkjøp
Telefon: 72 49 91 55
Mobil: 916 90 119
E-post: stein@lium.no

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

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

Daglig ledelse, salg, marked

Ordreregistering, fakturering,

Kalkulering/pristilbud,

forsendelser, lønn, regnskap,

råvareinnkjøp, oppfølging av

konstruksjon, produksjons

annet administrativt arbeid,

varemottak.

grunnlag, pristilbud.

og ikke minst, det er ofte hun

JOHAN M. LIUM
Senior/rådgiver
Telefon: 72 49 91 57
Mobil: 906 37 370
E-post: johan@lium.no

Tegning, konstruksjon og

og kundekontakt, tegning og

som ønsker velkommen på
telefonen.

Regnskap, teknisk anlegg,
rådgivning.

8

produksjonsunderlag.

