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Bildet til høyre viser Hålogaland
kraft. Foto: Robin Modell.
–
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.
Vi gjør oppmerksom på at
alle våre nyhetsbrev finnes
på nettsida vår.

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 ett år med jevn og god oppdragsmengde. I fjor
hadde vi rekordomsetning, vi når ikke opp til den i år, men likevel er vi godt fornøyd og
vi ender nok ikke så langt etter. Vi takker for mange gode, spennende og utfordrende
samarbeidsoppdrag.
Vi minner om at vi lanserte nytt design på nettsida vår før ferien. Det gjøres fortsatt
noen mindre endringer, som blant annet vil gjøre at søkfunksjonen fungerer bedre et
ter hvert. Vi vil spesielt minne om Bildegalleriet. Vi har også en side med samarbeids
partnere, hvis noen skulle savne navnet sitt gi oss beskjed. Vi ser gjerne at flest mulig
linker til oss og setter oss opp blant deres samarbeidspartnere. I de tilfeller vi får fore
spørsler fra sluttbrukere, henviser vi alltid til vår nærmeste samarbeidspartner.
Vi tar juleferie fra 22.12. og starter opp igjen mandag 2.1. Da har vi varetelling,

En riktig god jul og et godt nytt år til dere alle fra oss hos Lium
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men vi blir stort sett å treffe på telefon den dagen.

Hålogaland Kraft
I.nr. 53253
I forbindelse med ny innredning
til Hålogaland Kraft hadde vi en
fin levering sammen med Copysafe AS i Harstad. Vi leverte hele
dette store veggpartiet. Kunden
skaffet downlights selv, men vi
freste ut nødvendige åpninger.
Glassveggen bak er levert av oss,
og glasset er malt på baksida med
NCS S 3010-G30Y.

Vi leverte også denne relativt
store buede skranken med
«integrert» sitteplass. I skranken
er det medlevert skuffekabinett.
Alle putene har kunden selv
skaffet. Innredningen er produ
sert i bjørk finér mattlakkert.

Ved trappen leverte vi denne
kombinerte sitteplassen og
blomsterkassen.
–
Vår kunde: Copysafe AS
Design: Norconsult
Foto: Robin Modell
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De 3 Stuer
I.nr. 50278
Til De 3 Stuer’s resepsjon i bygget
til Adresseavisen i Trondheim
leverte vi denne skranken med spiler
i eik i front og sidepanel.

Eikspilene er festet på en indre
front som er belagt med Formica
laminat Folkestone F-7927. Spiler
og diskplate er overflatebehandlet
med hvitpigmentert Osmo olje.
–
Vår kunde: EFG Hov Dokka AS
Design: Kunde/Lium
Foto: Johan Lium

Bjerkan Stav AS
I.nr. 49811
I den nye resepsjonen for Bjerkan &
Stav i Adressabygget leverte vi resep
sjon i eik og hvit laminat. Det er en
relativt romslig skranke med hoved
delen i eik lakkert med hvitpigment
i lakken. Diskplate og front er i eik,
mens bordplater og øvrige paneler
er belagt med Formcia høytrykks
laminat F-1040. Under frontene er
det montert LED lys.
–
Vår kunde: Lindbak AS Trondheim
Design: Kunde/Lium
Foto: Johan Lium
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Bårdshaug Vegkro
I.nr. 52256
For en tid siden leverte vi komplett innredning til Bårdshaug
Vegkro på Orkanger.Hovedskranken viste vi i nyhetsbrevet
til jul i fjor. Den var da nettopp
montert, men det gjenstod noe på
øvrige disker. Bildet viser disken
for kaldmat til lunsjmeny.

Her er samme disk som ovenfor
men sett fra andre siden mot
hovedskranken. Platene på alle
diskene er av typen Silestone
Blanco Zeus polert.

De rustfrie komponentene er
levert av Rupro AS som vi har et
tett samarbeid med.
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Bildet viser dessertdisken. Den
har også rustfri nedsenkenket
del der det bla. legges inn is for
kjøling. Alle fronter og sider på
buffetdiskene og hovedskranken
er belagt med Unilin Evola H164
V8A eik laminat. De er kantet
med tilsvarende 1 mm ABS list.
Topplater og bakvegger er av
Silestone Blanco Zeus polert.
Soklene er belagt med alulaminat
M-2022.

Her er egen disk for brød, bestikk,
krydder og servietter. Seksjonen
består av 2 skapunderdeler og
skuffeseksjon for lagring av
tilbehør.

For kaffemaskin og diverse til
behør er det egen disk med
2 skuffeseksjoner og ett skap.
–
Vår kunde: Skjetne Design
Design: Skjetne Design
Foto: Johan Lium

5

Verdal legekontor
I.nr. 53865
Til Verdal nye legekontor i
Kvislatunet leverte vi en del
skapinnredning, samt bord og
skuffekabinetter for ekspedisjon.
Bildet er fra laboratoriet. Delene
er belagt med Formica laminat
F-8822 MIC, og kantet med ABSlist 78221 fra Rehau. Skuffene
er levert med forskjellig type
innredning.

På Ambulanserommet er det
levert underskap i samme ut
førelse som på laboratoriet.

I ekspedisjonen er det to hev/
senk bord med skuffekabinett i
samme utførelse som de øvrige
møblene.
–
Vår kunde: Kontordesign AS
Design:
Letnes Arkitektkontor AS/Lium
Foto: Johan Lium
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Biomar Trondheim
I.nr. 53446
Til Biomar sine nye lokaler i
Havnegata i Trondheim leverte vi
en del innredning sammen med
Rom for Flere AS. En garderobe
med skyvedører som vender mot
inngangspartiet, og som har et
enkelt kjøkken på baksida inn
mot lokalet. Skrog og dører er
finért med eik og lakket med
klarlakk tilsatt hvitt pigment.

Et lite kjøkken med kaffemaskin
og vask er satt inn i nisjen på bak
sida av garderoben. På ene enden
av garderoben er det montert et
stort speil. I den andre enden er
det innfelt en brosjyrehylle.

Lenger inn i lokalet et det satt
opp en stor romdeler med sitte
benker på hver side. Bakveggene
er kledd med samme stoff som
putene.
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Dette bildet viser andre sida av
romdeleren. Utførelsen er lik på
begge sider, men det er brukt
forskjellig farge på stoffet.
–
Vår kunde: Rom For Flere AS
Design: Signed by Sensa –
ved Linn Anna Bjørk
Foto: Johan Lium

Ringsaker Bibliotek
I.nr. 48096
Vi leverte for en tid tilbake en
nokså stor skranke til Ringsaker
Bibliotek i Brumunddal.
Skranken består av 4 seksjoner
hvor de to midterste er nedsenket
med front og sider i ask spiler.
Ytterseksjonene er belagt med
Formica laminat Formica F-3091
og kantet med ABS-list. Frontene
er med frostet glass.

De to ytterskankene er tilpasset
bruk av hev/senk understell.
Sokkel er belagt med rustfritt stål.
–
Vår kunde: Edsbyn Senab AS
Design: Tegra arktiekt og
ingeniørtjenester
Foto: Johan Lium
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ASKO Midt-Norge
I.nr. 48305
ASKO Midt-Norge har et stort
anlegg på 27000 m2 på Tiller i
Trondheim. Der har vi levert to
skranker. I hovedresepsjonen
leverte vi en skranke i eik sammen
med Fagerhaug & Olstad AS.
På midten er det montert frostet
glass som er UV-limt i vinkel
slik at det går innover diskplata
og nedover fronten. Skranken
har tykke front og sidepanel. På
ene sida er det et rom der det
er montert skyvedører mellom
arbeidsplata og diskplata for å
kunne sette bort permer.

I Transportekspedisjonen er det
levert en skranke som står mellom
to vegger. Diskplate og vanger
er belagt med Formica F-7927.
Begge deler er laget i 60mm
tykkelse. Fronten er i høyglans
Formica F-6091 AR+. Logo og
tekst i front er levert og montert
av oss med bokstaver i rustfritt
stål.

Til auditoriet er det levert en liten
smart talerstol som ikke tar mye
plass. Kan brukes som talerstol,
kateter, PC-bord osv. Denne
varianten er lett og veier kun ca.
35 kg slik som avbildet. Perforert
metalfront kan leveres i kunde
tilpasset farge. Det er også
mulig å lage fronten i finert eller
laminert plate. Leveres med hjul
for enkel forflytting. I plata kan
det installeres utstyr for styring
av lys m.m., samt el. og datauttak
for PC.
–
Vår kunde: Fagerhaug & Olstad AS
Design: Lium
Foto: Johan Lium
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De 3 Stuer kantine
I.nr. 52048
Til kantina De 3 Stuer driver i
bygget til Adresseavisen leverte
vi en vegg som skille mellom
kantinedisken og sittegruppene.
Veggplatene er belagt med svart
laminat Formica F-2253 på en
side og Folkestone F-7927 på
den andre siden. På veggplatene
er det montert klarlakkerte eik
spiler.

Rundt to «hestesko»-oppsett
med sofagrupper leverte vi skillevegger i eik. Nederst består de
av plate belagt med Formica eik
laminat F-5374 NAT. Øverst er
det klarlakkerte spiler av eik.
–
Vår kunde: Fagerhaug & Olstad AS
Design: Kunde/Lium
Foto: Johan Lium

Falstadsenteret
I.nr. 53535
På Falstadsenteret på Ekne
har vi en årrekke levert mange
forskjellige produkter sammen
Kontordesign AS på Steinkjer.
Siste levering er 8 bord med sammenleggbart understell. Platene
er belagt med Formica F-2010
og kantet med 2mm ABS lister.
Hyller for bildeutstilling er levert
i tilsvarende utførelse.
–
Vår kunde: Kontordesign AS
Design: Kunde/Lium
Foto: Johan Lium
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Norsk Tipping AS
I.nr. 53455
Sammen med Kontorleverandøren
AS leverte vi en presentasjons
disk til Norsk Tipping på Hamar.
Topp-platene er belagt med
Formica F-2001 og kantet med
2mm ABS-list. Sider er belagt med
hvit laminat F-2255. I kanten
rundt diskplata er det montert
RGB-lys som kan skifte konti
nuerlig eller låses til en bestemt
farge etter ønske.

Med forskjellig lyssetting i rom
met og på diskplata kan hele
rommet og disken gis forskjellige
preg. Det følger med fjernkontroll
for regulering av lyset på disken.
–
Vår kunde: Kontorleverandøren AS Lillehammer
Design: Kunde/Lium
Foto: Arild Øverli

Candidator
I.nr. 53327
Her har vi en liten resepsjons
skranke til Candidator i Oslo.
Front og sider er belagt med svart
Plex laminat F-2253 PLX. Sokkel
i front er belagt med Formica
M-2022 Alulaminat. Dette er
en høytrykkslaminat med litt
spesiell overflate.
–
Vår kunde: EFG Hov+Dokka AS
Oslo
Design: Kunde/Lium
Foto: Johan Lium
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Lesesalbord til skoler og universitet
Vi har gjennom årene levert mange varianter
av lesesalbord til diverse skoler og universitet
i Trondheimsområdet. Bordene kan leveres
i finért utgave, med melaminbelagt 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 kundens 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 forskjellige 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?

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

Daglig ledelse, salg, marked

Ordreregistering, fakturering,

Kalkulering/pristilbud,

og kundekontakt, tegning og

forsendelser, lønn, regnskap,

råvareinnkjøp, oppfølging

konstruksjon, produksjons

annet administrativt arbeid,

av varemottak.

grunnlag, pristilbud.

og ikke minst, det er ofte hun

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

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

som ønsker velkommen på
telefonen.

Tegning, konstruksjon og
produksjonsunderlag.
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rådgivning.

