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ADRESSE Kvamsveien 51, 7336 Meldal
INTERNETT www.lium.no

SISTE NYHETER
Desember 2014

Jul hos Lium
Tida er inne for å se seg litt tilbake på året som snart er slutt. De siste årene har vært jevnt over 
gode for oss. Ordreinngangen svinger, men med litt samme trend i år som tidligere med roligere 
rundt vinterferie/påske og september/oktober. Da hadde vi noe ledig kapasitet. Mange forespørsler 
som har ført til ordrer har gitt en hektisk avslutning på året. Vi vil få høyest omsetning noen gang, 
og har god ordrereserve for starten på neste år.

Produkter
Vi ønsker også i denne utgave å sette fokus på noen av produktene vi har levert med å vise tilfeldig 
valgte bilder. Av praktiske grunner er det vanskelig å komme rundt til alle plassene vi gjerne skulle 
vært for å ta bilder av leverte produkter. Men vi har plukket noe fra nært og fjernt. Skranker er 
fortsatt ett av våre mest repeterende produkter, men vi lager veldig mye variert og spennende 
ellers i samarbeid med våre kreative samarbeidspartnere.

Barnehage og skole: Vi har levert mange forskjellige produkter for denne sektoren.

Lesesalbord: Vi har levert mange bord i Trøndelag, men lite ellers i landet. Her må det være 
muligheter? Vi kan levere komplett med lys og el.uttak, eventuelt med uttak for data. 

Rettsalinnredning: Vi har også levert innredning til fl ere rettsaler. Se side 12 eller www.lium.no

Vi tar juleferie fra fredag 19. desember og starter opp igjen mandag 5. januar. Det blir lang juleferie 
i år, da vi har innarbeidet dagene i mellomjula. Vi tar varetelling mandag 22. desember, og kontoret 
blir betjent da.

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

FRA MÅL
TIL MØBEL

D
E

S
IG

N
: s

iri
se

ln
es

@
gm

ai
l.c

om
 F

ot
o:

 L
iu

m
 M

øb
el

ve
rk

st
ed

 A
S

EN KREATIV 
SAMARBEIDSPARTNER

Ta gjerne kontakt via telefon 
eller mail (olm@lium.no) 
dersom du ønsker fl ere 
eksemplar av brosjyren vår.

Mange benytter seg av denne 
trykksaken og vi har et nytt 
opplag på lager.

Bilde øverst til høyre er fra 
innredning vi leverte til Glass-
gata Kaff ebar i Oslo.
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Glassgata
Et spennende prosjekt til 
Glassgata Kaffebar i Oslo. 
Her er det innredning i bambus 
finer, som er mattlakkert med 
hvitpigmentert lakk. Vi leverte 
himlingskasser med tilhørende 
sidekasser ned på hver side på 
veggen og sofabenker. 

Sidekassene ble levert fra oss 
tilpasset plexiglass med dekor 
og for LED-lys bak disse. I til-
legg så laget vi en drikkestasjon 
som står ved enden av sofa-
benken. Denne ble levert med  
2 rustfrie dispensere for serviet-
ter og innkast for søppel samt 
LED-lys over vask.

I fronten på inngangspartiet 
freste vi ut tekst. Vår kunde 
monterte deretter hvit plexi-
plate og LED lys bak. 

Alle hjørner er gjæret sammen.

–

Vår kunde: 
Idema AS

Design: 
Link Arkitektur AS
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Bordene kan leveres både i finert 
utgave og i høytrykkslaminat 
i forskjellige farger. Bordene 
på bildet er levert til NTNU i 
Kunnskapssenteret ved St. Olavs 
Hospital i Trondheim.

–

Vår kunde:  
Lindbak AS

Leseplasser 
Kunnskapssenteret
Vi har i gjennom årene levert en 
rekke varianter av lesesalbord.  
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. 

Bardisk Velferdshus 
Jørstadmoen
Her leverte vi plater og fronter 
som vår kunde monterte på 
sin innvendige stålinnredning. 
Diskplater i eik heltre plater. 
Fronter i laminat F-6903 med 
pålimt rustfritt stål på sokkel og 
dekorstripe i øvre del på fronten.

–

Vår kunde:  
Rupro AS

Design: 
Plan og Prosjekt Arkitekter
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Brøttum Skole
En flott skranke leverte 
vi til Brøttum barne- og 
ungdomsskole. 

Fronter er her i grå laminat 
F-2770 og diskplater og bord-
plater i laminat F-7837.

Dekorlister i fronten er i eik 
heltre som er klarlakkert.

I fronten er det laget 4 utstil-
lingsmontere, der de har ulike 
farger innvendig. Det er innsatt 
LED-lys i monterne. På bak-
siden av frontene er det laget 
skyvedører for å kunne sette inn 
varer til utstilling. 

Høyre del av skranken er for 
biblioteksdelen på skolen. Her 
laget vi bokinnkast i fronten og 
med tilhørende bokskap på hjul 
som er plassert på innsiden. 

Skranken har også en skyvedør 
som er innbygd i fronten på 
skranken, slik at en kan stenge 
av for trafikk inn i skranken.

–

Vår kunde:  
Kinnarps AS, Hamar.

Design: 
Lium/Kinnarps
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Materialvalg på denne er med 
laminat F-5275, eik finer og bjørk 
finer.

Dekorlister i front er i bjørk 
heltre.

Hele lokket innvendig kan 
brettes sammen og løftes av. 
Lokket legges ned på trappe-
avsats bak miksebordet og 
brukes da som setepute.

Seteputen blir liggende inne i 
bordet når lokket er lukket.

Miksepulten er låsbar.

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS,  
Trondheim

Design: 
Madsø Sveen arkitekter AS

Spongdal skole
En av våre litt mer spesielle 
leveringer i år var miksepult til 
Spongdal skole.

Denne er fastmontert til gulv, 
og har elektrisk hev/senk 
løftesøyler.
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NAV Heimdal 
Her leverte vi skranke med 
3 arbeidsplasser, med store 
glassvegger som skille mellom 
seksjonene. Alle bordene har  
el. hev/senk. I tillegg er skranke 
i midten med ekstra hev/senk 
funksjon for å kunne justere 
høyden på diskplaten. Utførelse 
i hvit laminat. I frontene er det 
montert LED dekorlys. 

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS 
Trondheim

Kunden hadde mange eksi-
sterende reoler som de ønsket 
omramming rundt. Disse 
ble laget i eik finer som er 
mattlakkert

–

Vår kunde:  
Lindbak AS Trondheim

Design: 
HUS arkitekter AS

BDO
Resepsjonsskranke i gjennom-
farget hvit laminat CC-2255, der 
alle hjørner er gjæret sammen.

Mottaksdel i eik finer. Her er 
det lagt inn LED lys stripe bak 
fronten. 
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Trondheim 
Brannstasjon
Til den nye hovedbrann stasjonen 
i Trondheim leverte vi en 
resepsjonsskranke i hvit høyglans 
laminat K-1040 AR+. Sokkel i 
alu.laminat M-2022. Denne har 
en skrå front og deler er gjæret 
sammen. Over sokkelen er det 
montert RGB led lys stripe. Da 
kan en skifte farge på lyset med 
medfølgende fjernkontroll.

Senger med nattbordhylle ble 
også levert til brannstasjonen. 
Utførelse her i eik finer.

Overflatebehandlet med 
hvitpigmentert lakk.

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS

Øvre Eiker Rådhus 
Servicetorg
Resepsjonsskranke med mørk 
grå laminat F-7912 på diskplater 
og bøk finer, klarlakkert, på 
fronter og vanger. Bordplater 
innvendig i skranken ble laget 
med bøk laminat. Nedsenket 
parti i midten for å ta hensyn til 
universell utforming. I fronten 
på buede deler er det perforert 
stålplater, med LED-lys bak. 

–

Vår kunde:  
Kontormiljø Ringerike AS
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Rolls Royce 
Både front og diskplater er i la-
minert glass i Optiwhite kvalitet 
og hvit folie i mellom. Innvendig 
er det en kombinasjon av laminat 
F-2297 og Forbo Desk top 4166. 
Som avslutning på skranken ble 
det laget tette kasser i DuPont 
Zodiaq (komposittmateriale som 
ligner på stein) på begge ender.

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS, Ålesund

Design:  
Rom Interiørarkiter AS

Sunnmørsposten
Buet skranke med 2 arbeids - 
plasser ble levert til Sunnmørs-
posten. Diskplater og vanger i 
laminat K-1097 og fronter og 
bordplater i laminat K-2001. 
Under diskplater er det montert 
inn LED downlight. Legg også 
merke til skjermskjulere i 
rustfritt stål.

–

Vår kunde:  
Per Solem, Ålesund

Design:  
Lium

Standard Norge
Resepsjons skranke i hvit høy  - 
trykkslaminat, med 2 arbeids-
plasser og oppbevaringsskap 
innfelt i skrankefront. Diskplate 
er her i hvit Corian. På utsiden  
av selve skranken laget vi en 
enhet for postsortering.

–

Vår kunde:  
Idema AS

Design: 
Iark AS
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JM
Skranke med skaprekkke ved 
bakvegg. Utførelse i hvit høyglans 
laminat K-1040 AR+.

Sokler og møtepunkt på 
skranken i eik finer som er oljet.

Topplate på bakskap i parkett 
som gulv og på bakvegg.

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS, Oslo

Design: 
Krohn Arkitekter

Standard Norge
Som avskjerming av skranke 
leverte vi spilevegger. Denne er 
i heltre eik som er lakkert med 
hvittonet lakk. 

Norges Skiforbund
Ullevål stadion
Enkel skrankefront. Diskplate 
og vange i heltre eik plate som 
er vokset med grå dekorvoks og 
deretter oljet med Osmo matt 
olje. Front er i malt utførelse, 
farge NCS S 2500 N.

–

Vår kunde:  
Lindbak AS, Oslo
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Nord-Fron 
kommune 
Her leverte vi en stor skranke 
for Servicetorg og bibliotek. 
Diskplater ble laget i bøk høy-
trykkslaminat og arbeidsbord i 
lys grå laminat F-7927. 

Resterende deler på skranken i 
klarlakkert bøk finer. I sokkel er 
det brukt alu.laminat M-2022. 
Det samme materialet går igjen 
i dekorstripene i fronten.

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS, Hov

Sofienberg skole
Skranke med glassvegg som 
utfyller mellom to vegger. 
Fronter er her i hvit laminat 
K-1040.

Omramminger og dekorlister er  
i eik heltre. Med innsatt glass, 
der nedre del er frostet.

–

Vår kunde:  
Idema AS

Design: 
FuthArk Arkitekter AS
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Som avskjermning på toppen av 
skranken leverte vi med frostet 
glass. Disse ble montert med 
rustfrie beslag.

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS, Hov

Trafikkstasjon Otta
Stor skranke med 3 arbeids-
plasser. Utførelse her i bøk 
laminat K-7016 og med 
dekorelement i grå laminat 
F-7928. Arbeidsplasser bak med 
elektrisk hev/senk understell. 

PWC
Resepsjonsskranke i mørk grå 
laminat F-2297. Den ene delen 
av skranken er lav og med 
fast høyde. Bak høy del er det 
bordplate med elektrisk hev/
senk understell.

–

Vår kunde:  
Kinnarps AS, Hamar
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Rettsal
Vi har levert flere innredninger  
til rettssaler på forskjellig plasser. 
Bilder viser innredning som ble 
levert til Fylkesnemnda i Oslo. 
Utførelse her i bjørk finer, og  
med freste dekorspor i frontene. 

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.

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

Kalkulering/pristilbud, 
råvareinnkjøp, oppfølging av 
varemottak.

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

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

Regnskap, teknisk anlegg, 
rådgivning. 

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

Tegning, konstruksjon og 
produksjonsunderlag.

Aktørbordene har 1 plass som 
er elektrisk hev/senkbar, resten 
av platene er i fast høyde. Det 
samme gjelder dommerbordet. 
Der er det et bord som er regu-
lerbart og 2 faste bordplater. 

–

Vår kunde:  
Kjellmann Office AS


