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SISTE NYHETER
Desember 2015

Jul hos Lium
Vi nærmer oss tida for å se tilbake og reflektere litt på nok et produksjonsår, vårt 85. i rekken siden 
oppstarten i 1930.  Det har vært svært varierende produkter og aktivitet gjennom disse årene, men 
de siste ca. 10–15 årene har det meste dreid seg om spesialproduksjon for kontor og offentlige bygg. 
Vi føler selv vi har funnet vår nisje, der vi har et utmerket samarbeid med dere forhandlerene rundt 
omkring i landet. Når vi setter vår kompetanse sammen løser vi det meste. Sammen har vi utviklet 
oss til å bli sterke på å løse spesielle oppgaver.

Miljøfyrtårn

Vi ser at det fra det offentlige gjerne stilles stadig større krav til bedrifter som skal kunne levere 
varer. Vi har lenge vurdert å sette i gang prosessen med å kvalifisere oss for sertifisering som 
Miljøfyrtårnbedrift. Vi har i mange år hatt fokus på kvalitet, miljø og avfallssortering. Vi mener  
selv vi oppfyller de fleste kravene for sertifisering, men at det kan mangle å få satt det hele litt mer  
i system og med forbedret dokumentasjon. Planen er å kunne bli sertifisert i løpet av neste halvår.

I likhet med flere tidligere år var det en slakke i ordremengde i mars april, men som gikk over i  
en veldig hektisk midtperiode. Hele høsten fram til nå har det stort sett vært veldig bra med ordre
inngang.  Vi har fått være med på mange spennende oppgaver fra mindre til større prosjekter. 

Vi takker for et veldig godt samarbeid og god oppslutning om oss i året vi snart legger bak oss.  
Vi tar juleferie fra 18.12. og starter opp igjen mandag 4.1. Vi har varetelling 21.12. og blir delvis  
å treffe på telefon den dagen.

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

Bilde øverst til høyre er fra 
Teater- og Jazzhuset i Molde  
der vi leverte en «Eventyrsofa».  
Det er en sirkelrund reol  
med sittebenker innvendig. 

Vi er under prosess med 
å kunne bli sertifisert som 
Miljøfyrtårnbedrift.
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Teater- og 
Jazzhuset Molde
Denne sirkelrunde reolen med 
innvendige benker ble levert til 
det flotte Teater og Jazzhuset 
som ble bygget i Molde for et 
par år siden. 

Utvendig blir det mange hylle
meter med arkivplass. Alle 
flater er belagt med høytrykks
laminat K1040.

Reolen benyttes ukentlig blant 
annet for å lese eventyr for 
barna. Den gir god innvendig 
plass for TV og rene flater for 
opphenging av kreative bilder 
fra barna. 

Veggens innvendige flater gir 
god plass for å vise fram barnas 
mange fine tegninger.

–

Vår kunde: 
Lindbak AS Trondheim

Arkitekt: 
3XNA/S
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Sentralt i en stor korridor/åpent 
område utenfor kontorene er det 
plassert en stor reol for bøker. 
Den omslutter en sjakt i bygget 
og har hyller på 4 kanter.

–

Vår kunde:  
Lindbak AS Trondheim

Bjerkan Stav 
Advokatfirma AS 
I den nye resepsjonen for  
Bjerkan & Stav i det nye bygget 
til Adresseavisen leverte vi 
resepsjon i eik og hvit laminat. 
Det er en relativt romslig skranke 
med hoveddelen i eik lakkert 
med hvitpigment i lakken. 
Diskplate og front er i eik, mens 
bordplater og øvrige paneler er 
belagt med høytrykkslaminat 
K1040. Under frontene er det 
montert LED lys.

Verdal Transportsen-
tral AL/Frøseth AS
Vi leverer gjennom året en rekke 
møtebord med forskjellig form 
og størrelser. De tilpasses de 
ulike behov og størrelse og form 
på lokalene. Dette bordet med 
oval form er levert til Verdal 
Transportsentral AL/Frøseth 
AS. Belegg Formica F7912 med 
kanter i lakkert MDF.

–

Vår kunde:  
Kontor Design AS
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Nordlandet 
ungdomsskole
Nordlandet ungdomsskole  
har vært en av de store leverin
gene vi ha vært med på i år.  
Vi leverte en rekke produkter, 
og vi viser her et utvalg av det  
vi har levert.

Skranken er utført med 
Formica F2253 i topp vanger 
og front. Fronten er levert med 
ferdig pålimt logo fra oss.

I vestibylen har vi leverte et 
skoskap med 16 rom med 
forskjellige fargekombinasjoner 
på frontene. Alle overflater 
er belagt med Formica i ulike 
utgaver: K1326, K7879, 
K1850; K1998.

Dørene er levert med lås for 
myntinnkast.

På to rom leverte vi barbord  
med utsparing for strøm
forsyning. Flatene var belagt 
med Formica F7879 og kantet 
med 2 mm svarte plastlister.
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Vi leverte både lave og høy skap 
på noen aktivitetsrom. De høye 
skapene har skuffer bak dørene 
opp til ca. midt i skapet. Skapene 
og plata er belagt med Formica 
Folkstone F7927.

I auditoriet ble det levert et 
tilpasset kateter/talerstol med  
elektrisk hev/senk. Tilkoblings
punkt for el. og data samt skjerm 
og styrepanel ble felt ned i plata. 

–

Vår kunde:  
Lindbak AS Kristiansund N

Arkitekt: 
Solem Arkitektur AS – Berit Høgset

På forskjellige rom og arealer 
rundt omkring i bygget leverte 
vi garderobeskap som er satt 
sammen på forskjellige måter. 
Noen hadde Bulletin board på 
ryggen for å kunne henge opp 
papirer/info.
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Innherred Helsehus 
Innherred Helsehus er et nytt 
bygg for legesenter som ble tatt 
i bruk 1. desember. Vi leverte 
speilskap, benker med nedfelte 
kummer/vasker, heldekkende 
porselens vasker og skapinn
redning for øvrig på de fleste 
rom. I resep sjonen ble det 
levert plater for nødvendige 
bord til resepsjonstjenesten. 

Her har vi et garderobeskap 
med store skyvdører.

–

Vår kunde: 
Kontor Design AS

Arkitekt:  
Letnes Arkitektkontor AS

Det ble levert mange forskjel
lige varianter og kombinasjoner 
av skap og skuffeseksjoner,  
fra enkle skap med liten servant 
og speilskap over, til større  
oppsett i vinkel.



7

Kaffebord/Salongbord i samme 
utførelse som platene på øvrige 
bord i lokalene.

Møtebord med oval plate i eik og 
tilsvarende ovalt understell. Eika er 
som på den øvrige innredningen i eik 
behandlet med innpolert grå Osmo 
leire.

Det er medlevert nedfelt dobbel 
innsats for el og data.

–

Vår kunde:  
Kontor Design AS

Aasen Sparebank
Bildet viser en kompakt team 
arbeidsplass utført med 
Formica F7912 i skrog/un
derdel. Platene er i en spesiell 
overflate med innpolert Osmo 
grå leire. Klarlakk på toppen 
med matt lakk glans 13. 
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Tinn Servicetorg 
Vi leverte flere skranker/ 
arbeidsplasser til Servicetorget 
ved Tinn kommune på Rjukan. 
Vår kunde har levert el. hev./
senk skrivebord bak skranke
frontene. Vangene er utført i 
Formica K7927 og K7928  
på diskplater og sokler.

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS

Tinn Bibliotek
Ved Biblioteket i Tinn kommune 
leverte vi vinkelskranke. På 
frontene er det øverst frostet 
glassplater. Diskplater i grå 
laminat F7927 Folkstone, og 
fronter i Formica K7024 bjørk. 
Under diskplata er det montert 
justerbare LEDstriper.

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS

Grep Norrøna
GREP Norrøna er GREPs 
hovedkontor. Lokalene ligger 
på Norrøna brygge på Vestsiden 
i Porsgrunn. Vi leverte resep
sjonsskranke utført i hvit laminat 
og malt MDF i farge. På øvre 
front som er hvit er det påmon
terte lakkerte eik spiler. Det 
er en lavere del for å betjene 
rullestolbrukere.

–

Vår kunde:  
Erik Tanche Nilssen AS
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Frontene er påmontert 
glassplater med logo og 
dekorstriper. Dette er levert 
komplett fra oss.

–

Vår kunde: Sørlie 
Prosjektinnredninger AS

Trøgstad 
Sparebank
Vi leverte en Uformet skranke 
tilpasset bankdrift. Skranken 
har front i grå laminat F7961 og 
det samme i diskplatene. Sokkel 
er innfrest og belagt med alu.
laminat M2022.

Tine Meieriet Oslo
Til det nye store Meierianlegget 
på Kaldbakken i Oslo leverte vi 
en skranke med arkivskap. Den 
er todelt med en resepsjonskasse 
malt i NCS S 1080Y80R glans 
80. Nedre del med arbeidsplate 
er utført av melaminbelag spon 
og Malt S 0500N, glans 13 etter 
sammensetting.

–

Vår kunde:  
Fora Form AS

Arkitekt:  
Astrup og Hellern
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SpareBank 1 Skien 
Vi leverte en rekke produkter  
til SpareBank 1 i Skien for en tid 
tilbake. Her en Serviceskranke 
for sittende/stående ekspede
ring. 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.

Denne er tilnærmet lik for
rige oppsett, men uten den 
mellom liggende avstandskas
sen. Arbeidsplatene som er 
sammenbygget med fronten  
er belagt med Forbo Desk  
Top 4176.

Her ser vi selvbetjenings 
skranke og ventebenk.

Utførelse her er også i med 
mattlakkert eik og noe tilsats  
av hvitt i siste lakkstrøk.
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Bildet viser deler av sitte/ 
ståbenk i atriet i 3. etasje.  
Her er det en seksjon tilpasset 
beplanting, samt et lengre 
barbord som blant annet 
benyttes som avisbord.

Ventebenken er utstyrt med 
puter i ulik størrelse og farger.

Deler av samme møbel er 
utformet som sittebenk med 
endeavslutning beregnet for 
planter. Utførelse som på øvrige 
produkter i eik med hvittone i 
lakken.

–

Vår kunde:  
Rom for Flere AS Larvik

Arkitekt: iark
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Orkdal Sparebank
I nye Orkdal Sparebank leverte 
vi skranke tilpasset bankdrift. 
Det er to seksjoner med en 
mellomliggende enhet utført 
i Corian. Sparebankeika er 
innfrest i Corianfronten og 
bronselakkert. Glassplater med 
tekst Info og Kasse er montert 
i fronten. Skranken er utstyrt 
med el. hev/senk understell for 
arbeidsplatene.

–

Vår kunde:  
Kontorplan AS

Arkitekt:  
Solem Arkitektur

KJELL BERDAL
Daglig leder  
Telefon: 72 49 91 54
Mobil: 958 50 022
Epost: 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
Epost: 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
Epost: stein@lium.no

Kalkulering/pristilbud, 
råvareinnkjøp, oppfølging av 
varemottak.

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

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

Regnskap, teknisk anlegg, 
rådgivning. 

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

Tegning, konstruksjon og 
produksjonsunderlag.

I rommet for nattsafe, minibank 
og automatkasse for valuta 
leverte vi infoplatene på vegg 
omramminga. Tekstene er 
innfrest i eikfinert MDF plate. 
Bokstavene er malt med 
bronselakk.

–

Vår kunde: Vibo AS


