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Snart sommer hos Lium
Det nærmer seg ferietid og det er tid for litt informasjon, blant annet ferieplanen vår. Vi har også 
denne gangen plukket ut noen smakebiter av produkter som er levert i senere tid, og det ligger flere 
bilder til inspirasjon under Bildearkiv på nettsiden vår. – På nettsidene annonserer vi også lager-
varer til nedsatt pris. Av og til kan det finnes en «godbit» som passer til en kunde. 

Vi har hatt bra aktivitet så langt i år, men i mars og april hadde vi periodevis greid å produsere  
noe mer. Fram mot ferien er det «fullt trykk». Vedlagt følger også ett eksemplar av vår brosjyre  
«En kreativ samarbeidspartner».

Vi ønsker alle våre kontakter en riktig god sommer!
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EN KREATIV 
SAMARBEIDSPARTNER

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: Dette er 
resepsjonsskranken på den nye 
Meldal Barne og Ungdomsskole.
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EFG Hov+Dokka 
AS Trondheim
I det nye utstillingslokalet til 
EFG i Trondheim har vi levert 
resepsjonskranken og bar-/
kaffebord. 

Skranken er i hvit høytrykks-
laminat med 6 cm tykke vegger.  
I fronten er det innfelt ledlys.

Arbeidsplata har elektrisk  
hev/senk.

Barbord 

Dette barbordet i eik funger 
som kaffebord ved kjøkkenet 
hos EFG Hov+Dokka AS 
ved avdelinga i Trondheim. 
Vi leverer barbord i mange 
størrelser og varianter. 

De kan leveres med eller uten 
fothviler i rustfritt stål

Kaffebord
Kjell Arnesen AS leverte flere 
slike kaffebord til en av sine 
kunder. Plate og utvendig 
sidevegg er belagt med Forbo 
Walton Crocodile C123. 
Underside plate og innvendig 
sidevegg er belagt med eik 
høytrykkslaminat F-5370. 
Delene er kantet med 2 mm 
svart PVC-list.
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Brosjyrehylle 

Brosjyrehylla er utført med høy-
trykkslaminat K-1238 overflate  
og fungerer som solid romdeler. 

Den har god plass for brosjyrer  
og annen info.

Sofabenk

Sofabenken er i samme solide 
utførelse som brosjyrehylla  
med sitteputer trukket i  
sort skinn.

Statnett Trondheim
Sammen med EFG Hov+Dokka 
AS leverte vi to «romskillere»  
i anlegget på Leira.

Den ene består av sofa og 
den andre av en brosjyrereol.  
Utførelse med belegg av 
høytrykkslaminat.
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Hurum kommune
Sammen med Kontormiljø 
Ringerike AS  leverte vi 
denne talerstolen til Hurum 
kommune.

Den har overdel med halvsirkel 
front i eik. Nedre front er i grå-
lakkert perforert stål i farge.

Den er utstyrt med låsbare  
hjul og har elektrisk hev  
og senkfunksjon.

Garderobeskap
Hov+Dokka AS  Oslo leverte 
dette garderobeskapet til en 
kunde. Skroget er i malt MDF 
med bjørk laminat i rygg og 
dører. Oppheng og skohylle i 
rustfritt stål. Skapet har låsbare 
hjul og kan derfor lett flyttes.

Personlig skap
Sammen med Einar Engvig AS i 
Kristiansund N leverte vi en del 
slike personlige skap for noe tid 
tilbake. Skapet har solide hjul, 
knagg for klær og en skuffe i 
rommet bak døra.

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

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

Tegning, konstruksjon og 
produksjonsunderlag.

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

Regnskap, teknisk anlegg, 
rådgivning.


