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Snart sommer hos Lium
Så langt har vi hatt lite sommer her, noe vi nok ikke er alene om i år. Men vi får håpe den kommer, uan-
sett det nærmer seg ferietid. Vår ferieplan står nederst på sida, og vi deler i to grupper som vanlig. 

Første del av året har vært litt rolig, men det har tatt seg opp til at det er relativt travelt nå fram til ferien. 
Vi har også en del pene ordrer booket inn til etter ferien. Vi takker våre trofaste kunder for jevn bruk av oss.

Vi har plukket ut en noen tilfeldige produkter som vi viser bilder av i denne trykk saken. Dette er bare 
noen smakebiter av de mange produktene som er levert i senere tid. Vi minner om at det ligger mange 
bilder til inspirasjon under Bildearkiv på vår nettside. Vi har også flere eksemplarer av denne trykksaken.

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 viser  
et barbord med bakvegg med  
ryggpute som vi leverte til  
Åsveien skole i Trondheim. 

Flere bilder på side 2-3.
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Kateter front 
49997

Vi leverte en rekke kateter med 
regulerbar topp-plate med gass-
lift. Perforert grålakkert metall-
plate i side og front i overdel.  

Åsveien skole
Barbord med ryggpute 
49266

Elever og lærere ved Åsveien 
skole i Trondheim tok 2. mars 
2015 i bruk den nye skolen. Den 
er unik i landet og et pilotprosjekt 
for miljøvennlige skolebygg.

I samarbeid med våre kunder  
leverte vi flere produkter til bygget.

Her ser vi et barbord med bak-
vegg/frontpanel som er påmontert 
ryggpute for en benk i spise-
salen. Bordet er belagt med svart 
Nano-laminat, en laminat som er 
mindre følsom for fingermerker 
enn standard svart laminat.

–

Vår kunde:  
Kinnarps AS Trondheim

Lyttekrokbenk 
49135 

Vi leverte en rekke lyttekrok-
benker som kan settes sammen 
i ulike former og størrelser etter 
behov. Utført i bjørk x-finer.  
Topplate belagt med høytrykks-
laminat mens vanger og sarger  
er i klarlakkert x-finer.

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS
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Posthylle  
49778

Posthyller ble også levert i  
størrelse tilpasset behov og rom.  
Her utført i høytrykkslaminat  
F-1485 med svartlakkerte metall-
hyller som kan flyttes opp og ned 
for å tilpasse rommene  
til behovet.

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS

Benker og bord  
49266

Vi leverte også flere benker  
og bord i litt forskjellige farger. 

–

Vår kunde:  
Kinnarps AS Trondheim

Kateter bakfra

Kateteret har en skuffe og dører 
som er låsbare. De står på hjul 
og kan lett flyttes rundt i lokalet 
etter behov. Farge både på plate 
og frontpanel i metall kan skaffes 
etter ønske. 

–

Vår kunde:  
Fagerhaug & Olstad AS
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Rådhuset  
Trondheim
Skranke  
48990

I kundemottaket i rådhuset 
leverte vi denne skranken utført i 
eik, med glassfelter med Jetprint 
som dekorfelter.  I fronten er det 
pålimt en dekorlist av Colorcore 
CC-2255. Skranken har LED  
lys som lyser ned på gulvet  
ved fotsokkelen.

Bildet viser sidevangen som er 
dobbel/lukket slik at hev/senk 
understellet er skjult.

–

Vår kunde: 
Fagerhaug & Olstad AS

Trondheim  
Folkebibliotek
Skranke  
40562

For noe tid tilbake levert vi flere 
høyderegulerbare skranker til 
biblioteket.

Disse er produsert med doble 
sidevanger slik at hev/senk  
mekanismen blir skjult. 
Skrankene var produsert med 
overflate i hvit høytrykkslaminat 
K-1040 og tilsvarende  
PVC kanlister.
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I andre etasje av Rådhuset står 
det 3 mottaksskranker utført i 
eik, med dekorstriper i CC-2255. 
Arbeidsplatene er her også med 
høytrykkslaminat F-2255, og 
aluminiumlaminat M-2022 på 
fotsokkel.

–

Vår kunde: 
Fagerhaug & Olstad AS

På den ene enden av skranken 
har den bare arbeidsplate uten 
topp, tilrettelagt for universal 
utforming. Den har et parti med 
inntrukket front som gir mulighet 
for fotplass for rullestolbrukere. 
Arbeidsplater og frontpanel på 
den lave delen er utført i F-2255, 
med aluminiumlaminat M-2022 
på soklene. Dekorstripe i front  
i CC-2255.

Glassplatene som er frostet har 
Jetprint dekor. Jetprint kan  
utføres i alle slags variasjoner, 
både i sort hvitt og i farger.  
Det er mulig å lage dette på  
ganske store plater.
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Sentrum Øyeklinikk
48009 

Skranke med buet form med 
vertikale spiler av bjørk. Diskplate 
belagt med høytrykkslaminat 
F-7912. Fronten bak spilene er 
belagt med F-7912.

–

Vår kunde: 
Lindbak AS

ATB
Skranke 
40619 

Denne skranken med 4 seksjoner 
og vippedør er montert på et 
opphøyet podie. Bak skranken 
er det plater med hev/senk og en 
tilpasset printerhylle. Fronter og 
vippedør i K-1040, og skillevegger 
og diskplater i F-7912.

–

Vår kunde: 
Fagerhaug & Olstad AS

Statens vegvesen 
Trondheim
47096

Her har vi levert skrankeskallet 
med vippedør utført i høyglans 
høytrykkslaminat K-1040. 
Diskplatene og den lille kunde-
plata på den nedsenkete delen 
er levert med laminat F-7928 
Mouse. Sokkelen her er også 
i aluminiumlaminat M-2022. 
Skrankefronten er levert med 
ferdig pålimt logo.

–

Vår kunde:  
EFG Hov+Dokka AS Trondheim
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Skrankene er levert i bjørk finer. 
Info-skranken har egen hev/senk 
på skranketoppen for universell 
utforming. 

–

Vår kunde: 
EFG-Hov Dokka AS Oslo

Jessheim  
Trafikkstasjon
44344

Her leverte vi en infoskranke  
i tillegg til hovedskranken  
be stående av 5 seksjoner. 

Andriz
48632 

Vinkelskranke med glassplater 
på toppen. Fronter belagt med 
K-1040, og sokkel-list med 
aluminiumlaminat M-2022. 
Glassplater i frostet utførelse  
og med fester i rustfritt stål.

–

Vår kunde: 
Ring Interiør AS
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Barbord

Et barbord med PC-er for  
besøkende er satt opp i resep-
sjonen. Det er utført i laminat 
som i deler av skranken, F-8755.

På sidevangen er det montert en 
frostet glassplate for å dekke noe 
innsyn til arbeidsplassen.

Lørenskog rådhus
48954 

Liten men grei resepsjon/kunde-
mottak med en liten sideseksjon. 
Hovedfront og sidepanel er utført 
med overflate Folkstone F7927. 
Innvendige fronter over arbeids-
plate og sideseksjon er belagt 
med F-8755.
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Diskplate og arbeidsplatene er  
i F-7927 Folkstone. Fotsokkel  
i M-2022 aluminiumlaminat.

–

Vår kunde: 
Kinnarps AS Hamar

BUP Hamar
Ved BUP på Hamar har vi levert 
denne hjørneskranken som er 
utført i Formica F-7912 Storm. 

Bord for kaffemaskin

I samme området står det et bord 
for drikkeautomat. Samme høy-
trykkslaminat går igjen her med     
F-8755. Det gir en helhet i en  
ryddig og pen resepsjon.

–

Vår kunde: 
EFG-Hov Dokka AS Oslo
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Storhamar 
Videregående
49412 

Til biblioteket ved den nye 
Storhamar videregående skole 
leverte vi skranken til biblioteket. 
Hoveddelen er utført i høytrykks-
laminat F-6903. Frontene har 
en påmontert klar glassplate. 
Sidebordet som er tilpasset 
rullestolbrukere er i Formica 
Folkstone F-7927.

–

Vår kunde: 
Kinnarps AS Hamar

Statens vegvesen 
Hamar
Skranke 
48928

Statens vegvesen på Hamar  
har nylig flyttet inn i nytt bygg.  
Vi fikk levere skranken også til 
det nye bygget. Skranken er utført 
med eik finer i front og side-
plater. Arbeidsplatene er utført i 
Formica K-1040. På frontene er 
det montert eik spiler 30x30mm.  
Toppen på frontene er også i eik, 
mens ekspedisjonsplassene er  
belagt med Formica CC-2255, 
hvit Colorcore. På baksida av 
frontene på ekspedisjons plassene 
er det montert ledlys.

Kunde-PC 

Det er levert en kunde-PC plass  
i samme utførelse som skanken. 
–

Vår kunde: 
EFG Hov Dokka AS Hamar
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(Detalj av samme skranke)

–

Vår kunde: 
EFG Hov Dokka AS Oslo

Anonym kunde*
41200

Til en større kunde i Oslo leverte 
vi en stor hjørneskranke med 
frostet glassplater over de vanlige 
diskplatene. Fronter, disk plater 
og arbeidsplater er utført i Form-
ica F-2253 Sort. På distanse-
listene mellom nedre fronter og 
sokkel-listene er det montert LED 
lys. Det er to arbeidsplasser med 
el. hev/senk understell.

*etter eget ønske

Helse Sørøst  
Hamar
41259 

En vinkelskranke med øvre 
fronter i frostet glass ble levert 
til Helse Sør-Øst på Hamar.  
Diskplatene er belagt med 
Formica F-7912 Storm, mens 
arbeidsplatene er med Formica 
F-7927 Folkstone. Soklene som 
vanlig med Formica M-2022.

–

Vår kunde: 
Edsbyn Senab AS
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Garderobene har ca. ¾ sirkel-
form med veggplater og sitteben-
ker. Veggene er bygget opp med 
spant og er doble.

–

Vår kunde: 
Kinnarps AS Trondheim

Benker 
42370 

På samme skolen leverte vi også 
disse benkene i forbindelse med 
garderober. 

Charlottenlund 
VGS
42725 

Her leverte vi en stor hjørne-
skranke i hvit og sort laminat 
med diskplater i stavlimt bjørk.  
Frontene er doble, der bakre 
front er belagt med aluminium-
laminat  M-2022, og med pålimt 
frontpaneler belagt med Formica 
F-2253 Sculpted sort laminat. 
Infoteksten i front er medlevert 
fra oss. Diskplatene i stavlimt 
bjørk har innfrest ledlys på un-
dersida. Arbeidsplatene er belagt 
med Formica F-2296 Snow white.
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Nord Østerdal 
Tingrett
46841 

Vi har levert stadig flere innred-
ninger til rettsaler på forskjellige 
plasser. Bildene her viser innred-
ning som ble levert til Nord-
Østerdal Tingrett/Nord-Østerdal 
Jordskifterett på Tynset.

Bordene her er med faste høyder. 
Platene har nødvendige kabel-
gjennomføringer og nedfelte 
bokser for el. – tele – data.

Aktørbordet har en plass som  
el. hev/senkbar. Øvrige plater  
har fast høyde.  

Utførelse i bjørk finer med dekor-
spor i frontene

–

Vår kunde: 
Edsbyn Senab AS
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45423 – 36703 

To designmessig ulike versjoner 
med fast høyde. Flere detaljer og 
bilder ligger på nettsida vår under 
bildearkivet. Begge modellene 
har vært levert i mange forskjellig 
farger. Den til venstre har vært 
og kan leveres med LED lys ned 
mot sokkellista. Den til høyre 
leveres med forskjellig høyder på 
toppkarmen. Den har dør  
og uttrekkshylle.

45506 

Her har vi også en variant med 
el. hev/senk med litt annen form. 
Her er det et lite skap på baksida.

Perforert metalfront kan leveres  
i kundetilpasset farge. Det er også 
mulig å lage fronten i finert eller 
laminert plate. Begge er utstyr 
med hjul for enkel forflytting. 
Denne varianter er lett og veier 
kun ca. 35kg slik som avbildet.

Talerstoler
45750 – 50068 

Vi leverer løpende gjennom året 
en rekke varianter av talerstoler. 
Ofte blir de tilpasset spesielle 
behov i forhold til supplerende 
utstyr som lys, nedfelte bokser  
for el. tele og data. De leveres 
med eller uten hev/senk, og vi 
kan levere både elektrisk hev/
senk og med gasslift. 

De to første viste eksemplarene 
har likt understell med el. hev/
senk men ulik topp, og begge har 
hjul.
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33631 

Dette er en variant som kan 
lages i ulike treslag. Den er litt 
forseggjort med brede heltre 
kantlister som er gjæret sammen. 
Innvendig kan den utstyres med 
hyller og eller dører etter behov. 
Leveres med hjul.

For andre varianter, se vår  
nettside www.lium.no.

Kom med ønsker og forslag så 
lager vi talerstolen akkurat slik 
som kunden har behov for.

44528 – 41430

Talerstolen til venstre har vært 
laget i flere varianter og treslag. 
Denne er i bjørk med en på-
montert glassplate på nedre del 
med logo for Kystverket. Den har 
el. hev/senk av den indre/øvre 
delen. Den har hjul og kan lett 
flyttes. 

Varianten til høyre er også med 
el. hev/senk. De perforerte  
frontene følger toppen opp og 
ned. Metallfront og nedre del i 
laminat kan leveres i de fleste 
farger. Denne har også hjul.

38530 

Talerstol utført i stavlimt eik og 
svartakkert MDF. El. hev/senk 
med formpresset frontpanel som 
dekker løftesøylen.

Denne er tegnet og konstruert  
av Ark. MNAL Ivar Lunde  
L2 arkitekter.



16

Meldal 
Servicekontor
49374 

Vi har nettopp byttet ut den 
gamle skranken ved Meldal 
servicekontor til en som er mer 
tilpasset dagens arbeidssituasjon. 
Her blir du møtt med et smil  
og et glimt i øyet.

Diskplater belagt med Formica 
K-5818, Bordplater med K-7016, 
og fronter og vanger med F-7927. 
Sokkel i alulaminat M-2022. 

–

Vår kunde: 
Kontorplan AS

16

Meldal Sparebank
Brosjyrereol 

Reol for brosjyrer med lagerplass 
bak hengslet front.

–

Vår kunde: 
Kontorplan AS

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.


