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Snart sommer hos Lium
Da er vi godt i gang med juni og det nærmer seg ferietid. Nedenfor ser dere vår ferieplan. Vi har  
så langt i år også hatt veldig bra aktivitet, og vi ligger omsetningsmessig godt foran forrige år.  
Vi takker våre trofaste kunder for jevnt bruk av oss.

Vi har også i år plukket ut en noen få produkter til denne trykksaken. Vi har blant annet oppgradert 
vårt eget kontor. Dette er bare noen smakebiter av de mange produkter som er levert i senere tid. 
Det ligger flere bilder til inspirasjon under Bildearkiv på nettsiden. 

Se også siste side om mulighet for elektronisk faktura og ny mailadresse for prisforespørsel.

Vi ønsker alle våre kontakter en riktig god sommer!
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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.

Bildet øverst til høyre er det nye 
skrivebordet/skrankefronten på 
eget kontor. Grete trives godt ved 
sitt nye arbeidsbord med mulig-
het for å veksle mellom sittende 
og stående jobbing.

Flere bilder på side 6 og 7.



2

Ørland Sparebank
Vi har levert de nye skrankene i 
Ørland Sparebank sitt flotte nybygg. 
Ved hovedinngangen står denne 
skranken i eik med diskplater i 
frostet glass. Begge arbeidsplassene 
har hev/senk bordplate. Denne 
skranken leverte vi sammen med 
Kontorplan AS.

Oppbygd podie

Skranken ble levert med oppbygd 
podie. Her la kunden selv gulv
belegget. Sokkel er i rustfritt stål. 
På enden av skranken er det en lav 
del for å ta hensyn til universell 
utforming. 

Skriveplate

Diskplatene leverte vi i 10mm etset 
herdet glass. De festes inn med 
rust frie glassbolter som ligger jevnt 
med glassoverflaten.
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Detaljer i stein

For å bryte opp fronten så ble 
midtkassen dekt med Ottaskifer.

Den fungerer som veskehylle  
samt at det er plass for Twinsafe  
på baksiden av skranken.

Samme skiferstein er brukt som 
bakplate for rustfrie bokstaver  
i fronten. Her ble det lagt inn  
LEDlys på baksiden av steinen.

Glass med JetPrint

Bak skranken er det en skaprekke 
med skyvedørskap for oppbevaring.

Legg merke til glassplaten med 
bilde av Austråttborgen. Dette er 
et glass med Jetprint. Vi trenger 
bare et godt bilde, så kan vi få levert 
glass med JetPrint. Det benyttes 
keramisk blekk, noe som gir en 
sterk, fargeklar, UV bestandig og 
uslitelig dekor på glasset. 

Kundeskranke 

Kundeserviceskranke i 2. etg. i 
samme design som hovedskranken. 
Også denne ble levert med podie.  
Skaprekke i bakkant med omram
ming. Bordplaten innvendig med 
hev/senk understell. 
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Stadsbygd Spare
bank, Rissa
Sammen med Lindbak AS leverte 
vi nye bankskranker til Stadsbygd 
Sparebank i Rissa. Bildet viser 
infoskranken i banken. 

Utførelse i klarlakkert eik finer. 
Det ble felt inn 3 stk 10mm striper 
i rustfritt stål i frontene som 
dekor. Sokler i børstet alu.laminat 
M2022.

Begge skrankene ble levert med 
oppbygd podie

Kassaskranke 

Kassaskranke med to arbeids
plasser. Begge med hev/senk 
understell.

Diskplater i glass

Skranken ble levert med diskplater 
i 10mm herdet glass i frostet utfør
else. De festes inn med rustfrie 
glassbolter som står på braketter  
i rustfritt stål. Glass diskplater er  
en elegant løsning og ikke minst  
et slitesterkt materiale.
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Nedsenket plate

Nedsenket område for kunder 
gir et naturlig punkt for kundene 
når de kommer til skranken. 
«Signaturplaten» kommer også  
i litt mere naturlig høyde.

Sprek Trenings
senter
Sprek Treningssenter i Steinkjer  
sin nye skranke. Denne ble levert 
sammen med Kontordesign AS. 

Utførelse i laminat. Hvit høyglans 
front i K1040 AR+ og med rød 
omramming i laminat F2962 MAT. 

Mellom skranken og veggen er det 
montert en svingdør.  

RGB LED lys

Under diskplatene er det lagt inn 
LED-lys stripe. Dette er RGB lys der 
en kan skifte farge på lyset «etter 
humøret» eller andre grunner. 

Det medfølger fjernkontroll for 
skifte av farger på lyset. Det kan 
stilles inn slik at det står fast på en 
farge eller at lyset endrer farge.
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Egne kontorplasser
I løpet av vinteren har vi pusset opp 
våre kontorlokaler hos Lium. Vi 
fokuserte mye på støyreduserende 
tiltak samt nye hev/senk arbeids
bord – og det ble et godt resultat. 

Her ser vi Grete bak sin arbeids
plass. Alle møbler ble laget med 
Forbo Desk Top linoleum, med 
noen innslag av laminat.

Et lite barbord som møtepunkt  
fikk vi også laget.

Stort sjefsbord/møtebord

Kjell fikk seg et sjefsbord kombinert 
med møtebord. 

Hele bordet er belagt med Forbo 
Desk Top linoleum. Plater i lys  
farge 4176 og med frontpanel  
i rød farge 4164.   

Besøksstoler er fra Håg. 

Hev/senk

Arbeidsbordet med frontskjørt  
er hev/senkbart. Møteborddelen  
er i fast høyde
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Flexible arbeidsplasser

Her ser vi Ivar ved sin arbeidsplass.

Legg også merke til stolunderlaget 
i rød filt. Dette er meget behagelig 
underlag når en står og jobber. 

Arkivskap 

Vi konstruerte også nye skap til 
hver arbeidsplass. Her er det 
omramming i rød Forbo Desk Top, 
med synlige x-finerkanter. En stor 
og en liten skyvedør samt to skuffer 
i laminat F7923.

Skyvedører er med selvinntrekk og 
skuffene er selvsagt med demping.

Møtebord
Sammen med Kontordesign AS 
leverte vi et møtebord utført  
i eik finer.

Søylebein i grå farge RAL 9006.

Vi lager møtebord i alle slags 
størrelser og fasonger tilpasset 
kundens ønsker og behov.

Vi har flere løsninger for bein, 
og kan levere med luker/ned
felling for forskjellig typer utstyr.
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Garderober
Til Dampsaga Kulturhus i 
Steinkjer leverte vi garderobe
løsning i samarbeid med 
Kontordesign AS. 

Garderobehyllene er med  
hjul slik at de er lett å flytte.  
De har garderobestang og 
mange 3armede kleskroker 
under topphyllen.

Foran reolene leverte vi en 
tredelt garderobeskranke.

Utførelse i mørk grå laminat 
F7912. Sokkel på skranken i 
børstet alu.laminat M2022.

Faktura i EHF format – efaktura:
Vi har i lengre tid levert «elektronisk» faktura til ett par av våre største kunder. Til disse sender  
vi fakturaene via svenske Pagero. Vi vil gjøre flere oppmerksom på at vi både kan levere og motta 
efakturaer. Vi vil etter hvert gå over til å sende elektronisk faktura til de som er registert i Elmia.  
Til de som ikke er registrert og klar for mottak sender vi faktura som PDF-fil. 

Ny mailadresse for prisforespørsel: pris@lium.no
Dette gjør det enklere for oss alle å kunne lese mail med forespørsler. Vi slipper også å gå inn  
på hverandres epost hvis noen er borte. Det blir også lettere å skille mailer med prisforespørsler  
fra alle andre ulike mailer som kommer i den vanlige innboksen. Vi ber om at det ikke sendes  
«dobbelt» med kopi til flere personer, eller til person i tillegg til den nye adressen. Det kan  
i noen tilfeller skape forvirring og dobbeltarbeid. 

Vi prøver etter beste evne å svare så raskt som mulig, men ber samtidig om forståelse for  
at det av og til kan ta noen dager.

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
 
VIDAR BLIKØ
Teknisk tegner 
Telefon: 72 49 91 56
Mobil: 452 22 201
Epost: vidar@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.


