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Desember 2016

Jul hos Lium
Det går mot avrunding av nok et år, og vi ser fram til en god juleferie sammen med slekt 
og gode venner. For vår del har det vært et veldig hektisk siste halvår, og store deler av 
første halvår ble også hektisk.

I likhet med flere tidligere år var det en slakke i ordremengden først på året. I den  
perioden det kom inn litt mindre ordrer på det vi vanligvis produserer, var vi heldige  
og fikk inn en stor ordre på båtinnredning til det nye hurtigruteskipet «Spitsbergen».  
Det ga oss en hektisk vår, og etter den tid har det vært veldig god ordreinngang. Vi får 
rekord omsetning med høyeste omsetting noen sinne. 

Vi takker for et veldig godt samarbeid og god oppslutning om oss i året vi snart legger  
bak oss. Vi tar juleferie fra 22.12. og starter opp igjen mandag 2.1. Da har vi har vare
telling, 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
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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. 

Vårt nyhetsbrev fra juni med  
24 sider med bilder har vi fort - 
satt på lager om noen ønsker  
tilsendt ekstra eksemplarer.

Bildet øverst til høyre viser  
eksempel fra vår nye nettside.  
(Foto: Marius Rua)



Bildearkivet blir en mer integrert 
del av nettsida denne gangen.  
Vi håper å få til en god søke
mulighet basert på filter og tag
ging av bildene. Det er vanskelig  
å rekke ut til alle produktene vi 
har levert rundt omkring i landet. 
Det er derfor fint om vi kan få 
tilsendt bilder i god kvalitet fra 
løsninger som kan være verdt  
å presentere på nettsida. 

Det vil bli en bildemontasje som 
viser våre ansatte, med mail og 
telefon til nøkkelpersoner som 
har kundekontakt.

–

Design: Increo AS 
Foto: Marius Rua

Bildearkivet er sentralt i vår  
nettside. Vi forstår etter tilbake
melding fra våre kunder at denne  
er mye brukt og interessant både 
for forhandlere og sluttkunder.  
Den viser mange forskjellige 
løsninger og kan være en inspi
rasjonskilde til å finne nye/andre 
løsninger. Det er viktig å huske 
at dette bare er eksempel på 
løsninger, både størrelse, form, 
materialer og farger kan endres 
etter kundenes ønsker.

Vi tar gjerne imot tips og forslag 
til endringer og/eller forbed
ringer til den nye nettsida.
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Ny nettside
Vi har startet en prosess med å 
fornye vår nettside. Det er åtte  
år siden vi laget en helt ny nett
side. Den er til dels oppdatert 
underveis, men det har skjedd 
mye endringer siden, både med 
hensyn til verktøyet som sidene 
lages med, og ikke minst tilpas
sing av sidene til andre medier 
som mobil og nettbrett.
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Gjensidiges logo er utført i rust
fritt stål der vekteren er laser
utskjært av Rupro AS. På baksida 
er det lagt inn hvit plexiplate  
og LEDbånd for bakbelysning.

–

Vår kunde: Kontorplan AS 
Design: Kunde/Lium

 

Skranken har Uform med 
sideseksjoner der diskplata skrår 
nedover. Det gir en «lettere» 
skranke. I seksjonene på sida er 
det lagt inn hyller. Arbeidsplata 
har hev/senk understell.

Gjensidige Orkla – 
Orkanger
I.nr. 51902

Gjensidige Orkla flyttet for ikke 
lenge siden inn i nye lokaler på 
Orkanger. 

Vi leverte ny resepsjon utført  
i hvit laminat Formica F1040. 
Arbeidsplatene er også i F1040. 
Diskplater i valnøtt finer.
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Vi leverte også et skap for kaffe
maskin med bakvegg i samme stil 
som skranken og veggen bak. 

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Kunde/Lium

Arbeidsplater og diskplater er i 
svart laminat Abet Polaris 2902 
Noir Pol. Vertikale spiler på front 
og bakvegg er i eik helstav med 
hvitpigmentert lakk. Plata bak 
spilene er i svart lakkert  
MDF plate.

Bjugn Sparebank
I.nr.51675

Før ferien leverte vi ny skranke
innredning til Bjugn Sparebank. 
Den bestod av skranke med to  
arbeidsplasser for kassetjenes
ter og informasjon. Vi leverte 
og monterte også den buede 
veggen bak, en blanketthylle 
og skuffekabinett med Matrix 
skuffeinnredning.
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Arkivskapet er i klarlakkert eik 
i skroget og med dører i hvit 
laminat Formica F1040. Bak 
skapet er det en stor glassplate 
med Jetprint av et kjent motiv fra 
Hegra festning. Vi leverte også 
veggen som TVen er hengt opp 
på. I venteområdet for kunder 
leverte vi også en mindre vegg 
med plass for infoTV.

–

Vår kunde: EFG Hov Dokka AS 
Design: Kunde/Lium

På den ene sida er det en vinkel 
på skranken med plass for kun
debetjening. Denne er lav og kan 
derfor også fungere som betje
ningsplass for rullestolbrukere.

Hegra Sparebank
I.nr.52189

Vi har levert mange bankinn red 
ninger både tidligere og i senere 
tid. I høst fikk vi være med å  
levere ny innredning til Hegra 
sparebanks nye filial på Stjørdal. 
Det ble et romslig og flott lokale.  
Vi leverte skranken og et arkiv
skap med en glass plate på bak 
sida med motiv fra Hegra festning. 
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Vi har laget en spesiell konsoll 
for innregulering av nedfelte 
dataskjermer.

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS 
Design: tegn_3

Skrankene er fargelakkert og har 
toppplater utført av gjennom
farget MDFplate (Valchromat).

SpareBank1 SMN
I.nr. 51838

Før ferien i år leverte vi en høy 
og en lav skranke for selvbetje
ning hos SpareBank 1 SMN i nye 
lokaler på Orkanger. 
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Vi leverte fire høye skap for 
oppbevaring. To med dører i 
hvit laminat Formica F2255, 
og to belagt med Forbo Desktop 
Bulletinboard 2202.

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS 
Design: Reiulf Ramstad Arkitekter 
AS – Lusparken Arkitekter AS – 
Jstarkitekter AS

På den ene veggen er det sitte
benk/arbeidsbord hele veien med 
skuffekabinetter som bærende 
element. Platene her er også i 
fingerskjøt bjørk limtre. 

Kimen Kulturhus – 
Stjørdal
I.nr.50528

Det ble levert et solid todelt  
arbeidsbord med bordplate i 
bjørk limtre. Understell «skred
dersydd» av firkantrør med 
svingbare låsbare hjul.
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Bildet viser en lang romdeler  
bestående av sittebenker, 
arbeids plasser og lengst bort 
lesehuler. Sitteplate og ryggstøt
ter er belagt med teppefliser med 
gressimitasjon.

Her ser vi en romdeler med lese
huler og glassmonter. Legg merke 
til at lesehulene er belagt med 
teppefliser med gressimitasjon. 
Som fallsikring er det på en side 
brukt nettinggjerde. Vi har også 
levert LEDspoter i glassmon
trene og leselys.

Kulturtribunen 
Trondheim
I.nr.52274

I samarbeid med Fagerhaug & 
Olstad har vi produsert innred
ning til Kulturtribunen, bydels
biblioteket på Ranheim Arena i 
Trondheim. I 2. etasje er innred
ningen i hvitpigmentert bjørk 
kryssfiner. I 3. etasje er det brukt 
kryssfiner belagt med eik finer. 
Her ser man 2 av romdelerne vi 
har levert, i tillegg har vi levert 
sittebenker i begge etasjene, flere 
av disse med bokkasser på hjul 
under, malte eksponeringshyller 
og en garderobeløsning.
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Her har vi levert en hjørnesofa 
med sittepute tilpasset rundt en 
kjøkkenmodul, denne er laget av 
kryssfiner belagt med eik finer.

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS 
Design: tegn_3

Utenfor kontoret har vi levert 
en hjørneløsning på bok/
tidsskriftsreol.

Lesehulene er belagt med tep
pefliser med 2 forskjellige lengder 
og farger. Alle lesehulene har 
montert leselys Seed fra Northern 
Lighting.
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I.nr.48765 

Reol for bokser er utført i hvit  
lamiant Formica F1040.  
Boksene for oppbevaring av  
stoffprøver er utført i lakket  
bjørk kryssfiner.

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Kunde/Lium

I.nr.48765

Til gardinavdelingen leverte vi 
reoler og skap med skuffer for 
prøver av gardinstoff. På endene 
er det laget plass for presentasjon 
av persienner/rullgardiner.

Lindbak AS –  
egen utstilling
I.nr.48532

For en tid tilbake leverte vi podier 
til egen utstilling hos Lindbak 
AS i Trondheim. Rammen på 
podiene er belagt med Formica 
F7961 og kantet med 2 mm PVC 
list. Gulvet er belagt med parkett 
Epoque Eik Misty Oak.
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Sintef – Trondheim
I.nr.51746

Dette barbordet i beisa furu har 
vi levert til Sintef i Trondheim. 
Bordet er børstet og beiset med 
Lady interiørbeis 9044 kullsort, 
og ferdiglakkert med klarlakk 
glans 13.

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design: Lium

Oslo skatehall
I.nr.51763

Til Oslo skatehall har vi levert en 
rekke veldig spesielle skranker. 
Alt er ikke ferdig montert hos 
kunde ennå, så flere bilder kom
mer. Skrankeelementene har en 
«spektakulær» og krevende form 
ift produksjon. Takket være gode 
verktøy både på tegnesida med 
3D tegning i SolidWorks og på 
CNC fres løser vi slike oppgaver 
på en god måte.

–

Vår kunde: Idema AS 
Design: Dark Arkitekter AS

Strømsveien 96 – 
Oslo
I.nr.52364-B

Til et firma i Oslo leverte vi 
gjennom vår samarbeidspartner 
Idema AS 4 store garderobeskap 
med skyvedører og skohyller i 
bunnen. Skap og dører er utført i 
eik finer.

–

Vår kunde: Idema AS 
Design: Kunde/Lium
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I.nr.50367 

På hver ytterside av veggen ble 
det tilpasset barbord utført i 
Formica laminat F1485.

–

Vår kunde: Lindbak AS 
Design:Kunde/Lium

Sintef – Trondheim
I.nr.50490

Eksiterende buet vegg ble kledd 
med spiler i fingerskjøt eik limtre. 

Bårdshaug Vegkro
I.nr.52256

I høst leverte vi ny innredning til 
Bårdshaug Vegkro på Bårdshaug/
Orkdal. Vi leverte hoveddisken, 
buffedisk og forskjellige reoler  
og skap. Alt var ikke komplett når 
vi tok dette bildet, så vi kommer 
med flere bilder senere. 

Design: Skjetne Design
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Vi leverte også sofabenker og 
deler til ryddestasjonene.

–

Vår kunde: Rupro AS 
Design: Simon James Design

Vi leverte kaffestasjon med 
underskap, ryddestasjoner og 
spilevegger i barneområdet.

Sabrura City Syd – 
Trondheim
I.nr.52244

I samarbeid med Rupro AS 
leverte vi komponenter til den 
nye sushibaren på City Syd i 
Trondheim. Vi leverte bla. fron
ten til hovedskranken. Fronter er 
belagt med Formica F2253 sort 
laminat. Spiler i lyslakkert eik 
limtre.
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Vi leverte også alle sofabenker og 
bord, samt to barbord. Understell 
på benkene er belagt med 
Formica laminat F5374 NAT.

OBS! Kafé City 
Syd – Trondheim
I.nr.52470

OBS! City Syd i Trondheim har 
pusset opp hele kaféområdet i  
3. etasje. Vår kunde Rupro AS, 
stod for leveringen der. Vi har 
levert all innredning i tre og 
laminatdeler. Kaféområdet 
avgrenses av et «gjerde/skigard» 
av eikspiler.

Hovedskranken har front i eik  
levert fra oss. Ryddestasjonene 
i eik laminat er levert av oss. 
Senere er de innvendig belagt 
med hvite fliser.
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Ekstra sitteplasser har runde 
bordplater.

–

Vår kunde: Rupro AS 
Design: ARC Arkitekter AS

Drikkestasjon og ryddestasjoner 
er utført i eik laminat overflate 
utvendig, Formica F5473 NAT  
og innvendig flisbelagt.

Sofagruppene har to typer skinn 
puter. Bordene er levert komplett 
med understell fra oss.
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Lium-produkt
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 hyllene er laget av plexiglass. Hvis andre behov  
for antall kan vi lage større/mindre skap.

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

Tegning, konstruksjon og 
produksjonsunderlag.

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.


