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Snart sommer hos Lium
Ta gjerne kontakt via telefon

Det nærmer seg på nytt ferietid med forventninger om en varm og god sommer. Vi legger bak oss et

eller mail (olm@lium.no)

travelt første halvår, ikke minst takket være en stor ordre til Fosen Yard I AS. Vi har produsert mye av

dersom du ønsker flere

innredningen til det nye hurtigruteskipet «Spitsbergen». I tillegg har vi i perioder hatt det travelt med

eksemplar av brosjyren vår.

«ordinære» løpende oppdrag for kontormarkedet.

Mange benytter seg av denne

Vi har også denne gangen plukket ut noen smakebiter av en del «ferske» leveringer, men også noen

trykksaken og vi har et nytt

ikke publiserte bilder av en del varer levert noe tilbake i tid. Vi minner om at det ligger mange bilder

opplag på lager.

til inspirasjon under Bildearkiv på vår nettside. Alle nyhetsbrevene vår ligger digitalt som PDF-fil på

Bildet øverst til høyre viser
vår nye CNC fres. Mer på
siste side.

www.lium.no – velg Produkter i toppmenyen og videre Nyhetsbrev/Firmabrosjyre i venstremargen.

Vi ønsker alle våre kontakter en riktig god sommer!
UKE 27

UKE 28

UKE 29

UKE 30

UKE 32

KJELL
VIDAR
GRETE
STEIN
IVAR
PRODUKSJON GR. 1
PRODUKSJON GR. 2
HELT STENGT (FELLESFERIE)

FRA MÅL
TIL MØBEL

OLE LIUM MØBELVERKSTED AS

72 49 91 50
Kvamsveien 51, 7336 Meldal
INTERNETT www.lium.no
TELEFON

ADRESSE

DESIGN: siriselnes@gmail.com Foto: Lium Møbelverksted AS

Vi er under prosess med
å kunne bli sertifisert som
Miljøfyrtårnbedrift.

Aquarius Spa
og Velværesenter
Kolbotn
Int. nr. 50443
Høsten 2015 hadde vi en flott
levering med innredning til
Aquarius Spa og Velværesenter.
Bildet viser innredning på
behandlingsrom.

Innredning ble levert i en kombi
nasjon av eik finér og amr. valnøtt
finér. Speilramme i valnøtt heltre.
Alt i mattlakkert utførelse. Benke
plate i type Silestone. Dette er en
plate som består av 94% naturlig
kvarts og den har bakteriostatisk
beskyttelse.

Sminkemøbel med sittebenker.
Skap også her i eik finér og val
nøtt finér, med benker i valnøtt.
Glasshyller i åpent rom.
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Bur for Thai massasje. Utført i eik
heltre med kraftig omramming
og rundstokker.

Skranke i hvit laminat F-2255
med sokkel i mørk grå laminat.
Benkeplater er her med eik heltre.
På innsiden av denne er det også
elektrisk hev/senkbar tastatur
plate. På den grå kasse til høyre
ble det pålimt flis av vår kunde
på plassen ved montering.

Dette er fra «Fire room». Her
leverte vi sofakasser og kledninger
til sofa. Også håndløpere med
rustfrie beslag ble levert. Alt
i bambus finér.
–
Vår kunde: Idema AS
Design: Thermarium
Foto: Idema AS
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Hurtigruteskipet MS
Spitsbergen
Int. nr. 51485
Vi er nå nettopp ferdig med en
stor leveranse av innredning til
hurtigruteskipet MS Spitsbergen.
Vi leverte all innredning på lugarer.
Bildet her viser en av de større
passasjerlugarene. All innredning
med eik laminat F-5374 NAT.

Bildet viser hodegavler bak senger.
Med nattbord og sidekasser
med plass for å trekke lednin
ger til strøm bak. Hyller øverst
er her med reiler i rustfri stang
ø-6mm.

Flott innredning også på mann
skapslugarer. Her detaljbilde av
køyeseng med stige i eik heltre.
Under seng er det 2 skuffer for
oppbevaring.
–
Vår kunde: Fosenyard I AS
Design: Tillberg Design
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FG Eiendom
Kristiansund
Int. nr. 29504
Eldre skranke. Utførelse i bjørk
finér med kirsebær heltre kanter.
Skap bak skranke i bjørk finér
med ramtre på dører i kirsebær
heltre. Diskplate på skranke
i burgunder laminat Formica
K-2005.
–
Vår kunde: Per Solem
Design: Lium

Vikingeskipet
Hamar
Int. nr. 35259
Her leverte vi en skranke med
fronter malt i farge NCS 7502 B.
Diskplater, bordplater og hyller
innvendig i skranke med lys grå
laminat F-7927.
–
Vår kunde: Kinnarps AS
Design: Lium

Skien Sosialkontor
Int. nr. 27142
Skranke for 3 personer i bjørk
finér. I front er det svart perforert
stål med lys bak. Mellom skrankedelene er det faste laminart glass
felt. Ble også levert svingdør her
med elektronisk sluttstykke.
–
Vår kunde: EFG Hov Dokka AS
Design: Lium
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Glamox Luxo Oslo
Int. nr. 51655
I forgrunnen ser vi en 4-delt ustil
lingskasse på hjul. I bakgrunnen
er det en displayvegg. Utførelse
her er i svartbeiset eik finér.

Her er en annen og større dis
playvegg. Foran står det et utstil
lingsmøbel med barløsning. Også
dette i svartbeiset eik finér.

Barbord i hvitlasert eik finér.
Bordplaten på toppen i eik finér
som er svartbeiset. Avstandsrør
mellom plate i rustfritt stål.
–
Vår kunde: Rupro AS
Design: Krohn
Interiørarkitekter AS
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Krohn Interiørarkitekter AS Oslo
Int. nr. 51367
Moderne kjøkkenøy med skap.
Vi leverte til vår kunde alt av
treverk her. Vår kunde – Rupro
AS – stod for levering og alt av
stålarbeid.

Ende av kjøkkenøy, med koke
plate og avtrekkshette. Bak så ser
vi et skapoppsett med integrert
kjøleskap. Dører på høyskap i hvit
laminat F-2255. Skrogdeler i svart
gjennomfarget MDF som
er mattlakkert.

Bakdisk mot vegg med integrert
vask. Alle skap i svart gjennomfarget MDF, mattlakkert.
Omramming av bakskap
og kjøkkenøy i stål.
–
Vår kunde: Rupro AS
Design: Krohn
Interiørarkitekter AS
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Oppegård Helsestasjon Kolbotn
Int. nr. 51340
Skranke med 2 arbeidsplasser.
Utførelse i bøk finér som er klarlakkert. Sokkel i børstet alu.lami
nat mens diskplater og nedsenket
plater laget i mørk grå laminat
F-7912.

På enden av skranken er det fast
nedsenket del for universell utfor
ming. 1 arbeidsplass i skranken
har elektrisk hev/senk understell.
–
Vår kunde:
EFG Hov Dokka AS, Oslo
Design: Kunde / Lium

Stamsaas Moss AS
Int. nr. 51264
Stilren skranke i hvit høyglans
laminat F-3091. Diskplate
med front i mellomgrå laminat
F-7928. 2 bordplater bak med
T-beinsunderstell med man.
høyderegulering.
–
Vår kunde: Norengros Medi
partner AS, Fredrikstad
Design: Kunde
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NTNU Kybernetikk
Trondheim
Int. nr. 37247
Litt eldre skranke og lyddempet
vegg i bøk finér. Med glass i over
del. I fronten her er det innlagt
75mm isolasjon for lyddemping.
Arbeidsplass bak med elektrisk
hev/senk løsning.
–
Vår kunde:
Lindbak AS, Trondheim
Design: Kunde / Lium

Randsvangen
Hotell Jevnaker
Int. nr. 33775
Buet skranke med 2 arbeidsplasser. Utførelse i eik finér som
er klarlakkert. Sokkel og dekor
stripe øverst i børsta alu.laminat.
Små firkantede dekorklosser i eik
som er beiset.
–
Vår kunde:
Kontormiljø Ringerike AS
Design: Lium

Reinertsen
Trondheim
Int. nr. 35637
Skranke i mørk grå laminat
F-7912 med sokkel i børsta alu.
lam. Med rustfrie perforerte fron
ter med lys bak disse. Til høyre
er det en svingdør med dobbelvirkende slagretning.
–
Vår kunde:
Lindbak AS Trondheim
Design: Lium
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Romolslia
Helsestasjon
Int. nr. 36960
Buet skranke i bøk finér som er
klarlakkert. Denne med omram
ming i overdel med bøk heltre
rammer og klart glass. Nedsenket
parti i midten for universell
utforming.
–
Vår kunde: Kinnarps AS
Design: Kunde / Lium

Per Solem AS
Kristiansund N
Int. nr. 34033
Skranke i 2 ulike grå laminater.
Bordplater, diskplate og utenpå
liggende dekorlister i mørk grå
laminat F-7912. Vanger og inn
vendig front er i lys grå laminat
F-7927.
–
Vår kunde:
Per Solem AS, Kristiansund N
Design: Lium

Per Solem AS
Ålesund
Int. nr. 33786
Samme design som bilde over,
men her med rett ende ved
nedsenket del. Legg også merke
til skjermskjuler til venstre på
skranken for å skjule bakside av
skjerm når arbeidsbord heves/
senkes.
–
Vår kunde:
Per Solem AS, Ålesund
Design: Lium

10

Alstad auto AS
Molde
Int. nr. 36444
Buet skranke med 4 arbeidsplasser, med lønn laminat F-5161.
Fronter i øvre del med perforert
rustfritt stål. Også diskplatene på
denne skranken er i rustfritt stål
for ekstra slitestyrke.
–
Vår kunde:
Sunde Interiør AS, Molde
Design: Lium

Bil & Trailer AS
Grimstad
Int. nr. 35412
Stor buet skranke med baldakin.
Laget i bøk finér og med laminat
K-5583 i bordplater og diskplater.
Perforert rustfritt stål med lys
bak. Det er også lagt inn lys under
baldakin.
–
Vår kunde:
Østereng & Benestad AS
Design: Lium

NT MAN Last &
Buss Steinkjer
Int. nr. 35266
2 skranker i laminat K-5818, med
alle kantlister i bøk imitasjon.
Sokkel er her i svart laminat. Vi
leverte også skyvedørsskap bak
skrankene i samme utførelse.
–
Vår kunde:
Kontordesign AS, Steinkjer
Design: Lium
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Nord-vest Bil AS
Kristiansund
Int. nr. 33978
Enkeltstående skranker i bøk
finér og med striper i børstet alu.
laminat i fronten. Med perforert
front i skranketopp, med lys bak
stålet. Bordplater med laminat
K-5818.
–
Vår kunde:
Per Solem AS, Kristiansund N
Design: Lium

Oddvar Olsen AS
Elverum
Int. nr. 27681
Skranke i bøk laminat K-7016
og med mørk grå sokkel K-1944.
Perforert fronter i nedre del, med
innlagt lysarmatur under øvre
front.
–
Vår kunde:
EFG Hov Dokka AS, Hamar
Design: Lium

Prøven Bil Verdal
Int. nr. 30677
Skranke i eik finér, med bordplate
i laminat K-5687. Felles avlast
ningsplate med reoler under.
–
Vår kunde:
Kontordesign AS, Steinkjer
Design: Lium
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Subaru Norge
Skytta
Int. nr. 39931
Buet skranke i hvitlasert bjørk
finér. Diskplate og sokkel i skifer
laminat 244 ST.

Vi leverte også skaprekke bak
skranken med posthyller i samme
utførelse som skranken.
–
Vår kunde:
EFG Hov Dokka AS, Oslo
Design: Kunde / Lium

Syrstadeng Bil AS
Int. nr. 27915
Skranke til vår lokale bilforhand
ler. I bøk finér med striper i bør
stet alu.laminat. Legg merke til at
vi har kjørt ut tekst i det rustfrie
stålet i fronten.
–
Vår kunde:
Kontorplan AS, Orkanger
Design: Lium
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Wist Last & Buss
Trondheim
Int. nr. 35704
Infoskranke i bjørk finér og
bjørk laminat. Sokkel i mørk grå
F-2297. Skjermskjuler i bjørk
heltre for å dekke litt til
dataskjerm.

Vi leverte også 5 mottaksskranker i samme utførelse.

Mottaksskranke sett fra inn
side. Med skuffeseksjon og
uttrekkbar hylle for laptop med
dockingstasjon.
–
Vår kunde:
EFG Hov Dokka AS, Trondheim
Design: Kunde / Lium
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Travelnett Reisebyrå Orkanger
Int. nr. 29484
Skranke i vårt lokale reise
byrå. Utførelse i bjørk finér.
Skranketopp i blå farge, med
striper og topplate i bjørk.
–
Vår kunde: Kontorplan AS
Design: Lium

Tine Meierier Øst
Oslo
Int. nr. 44675
Skranke med røde fronter i rød
farge NCS S 1080 Y80R med
høyglans overflate. Bordplater
og bakenforliggende front i mattlakkert hvit farge NCS S 0500N.
–
Vår kunde: Fora Form AS
Design: Arkitektene Astrup og
Hellern

Tynset Trafikk
stasjon
3-delt skranke med fronter i
børstet alu.laminat og med bøk
finér dekorelementer. Hev/senk
arbeidsplasser. Midtre del i tillegg
med hev/senk av skranketoppen.
Dobbelvirkende svingdør på
ende.
–
Vår kunde:
EFG Hov Dokka AS, Hamar
Design: Lium
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Fylkes Hus Steinkjer
Int. nr. 41459
Enkel skranke med 2 hev/senk
arbeidsplasser. Utførelse i bøk
finér i fronter og bøk laminat
i bordplater og diskplater.
–
Vår kunde:
Hustad Møbler AS, Steinkjer
Design: Lium

Dampsaga Bad
Steinkjer
Int. nr. 45720
Åpne mobile garderober på hjul,
med garderobedisk foran. Mørk
grå laminat F-7912.
–
Vår kunde: Kontordesign AS,
Steinkjer
Design: Lium

Rock City Namsos
Int. nr. 42236
Mobile garderober med tett
rygg. Med hattehylle og stang.
Utførelse i laminat F-7837.
–
Vår kunde: Hustad Møbler AS,
Namsos
Design: Lium
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Trondheim Havn
Int. nr. 51029
Garderobeskap og vegg foran
sofa. På toppen av fast vegg er det
svart stålbøyler. Også med skrå
stilt hylle for laptop. Utførelse
i mattlakkert eik.

Skap i lounge. Med dører og åpne
rom. Også her er det svarte stål
bøyler på toppen av skapet.

AV-møbel i showroom. Utførelse
i eik finér som er mattlakkert.
Spesialtilpasset mot utstyr
fra Viju AS.
–
Vår kunde:
Trondheim Havn AS
Design: tegn_3
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Berg Sparebank
Halden
Int. nr. 41014
Bankskranke i buet form med
elektriske hev/senk arbeids
plasser. I bjørk finér og børsta
alu.laminat i striper i fronten.
Nedsenket parti for signaturpla
ter. Oppbygd gulv.
–
Vår kunde:
Sørlie Prosjektinnredninger AS
Design: Kunde / Lium

Blaker Sparebank
Int. nr. 39198
Bankskranke i mørk grå laminat
F-7912, med dekorstriper i børstet
alu.laminat. Diskplatene er i eik
heltre plater.

Bak skranken leverte vi skapopp
sett i eik finér. Vi laget også plate
på vegg med rustfrie bokstaver og
sparebankeika i rustfritt stål. Eika
er montert litt ut i fra plate og satt
lys bak.
–
Vår kunde:
EFG Hov Dokka, Oslo
Design: Kunde / Lium
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SMN1 Levanger
Int. nr. 43768
Skranke i Corian, hvit farge
Glacier White. 2 arbeidsplasser
med hev/senk og fast nedsenket
parti på enden.
–
Vår kunde: Fagerhaug &
Olstad AS, Trondheim
Design: Fagerhaug & Olstad AS

SMN1 Stjørdal
Int. nr. 41371
Også denne skranken i Corian
Glazier White. Her er det samme
høyde på hele skranken.
–
Vår kunde: Fagerhaug &
Olstad AS, Trondheim
Design: Fagerhaug & Olstad AS

SNV Kristiansund
Int. nr. 27761
Bankskranke i bjørk finér og
rustfritt stål. Vegg mellom de
2 plassene med freste dekorspor
og med lys bak. Skjermskjuler
samt en boks med rustfri front
for å skjule kontantskuffe som
er nedfelt i plater.
–
Vår kunde:Einar Engvig AS,
Kristiansund N
Design: Lium
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Soknedal Sparebank Soknedal
Int. nr. 35477
Bankskranke i bøk finér. Den
høye kassen er for å skjule seddelautomat. Front på skranke er
2-delt slik at en kan heve/senke
arbeidsplassen.
–
Vår kunde: Fagerhaug &
Olstad AS, Trondheim
Design: Lium

Sparebank 1
Futura
Int. nr. 33785
Bankskranke i bjørk finér og
rustfritt stål. Skjermskjuler samt
en boks med rustfri front for å
skjule kontantskuffe som er
nedfelt i plater.

Her leverte vi finérte plater
tilpasset til automatvegg.
–
Vår kunde: Einar Engvig AS,
Kristiansund N
Design: Lium
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Eat restaurant
Nydalen Oslo
Int. nr. 26922
Bardisk i svartbeiset eik og med
topplater og dekorlister i beiset
eik. Rustfri dekorplate og med
fothviler. Her leverte vi også bak
skap med vask og kjøleskap.
–
Vår kunde:
Oslo Trevarefabrikk AS
Design: Lium

Sykehuset Innlandet Reinsvoll
Int. nr. 34781
Tilpasset skranke i bøk finér.
Ekstra utfordring her med å få
tilpasset skranke mot et eksiste
rende skyvegitter som kunden
hadde.
–
Vår kunde: Senab Eikeland AS
Design: Kunde / Lium

Hist Moholt
Trondheim
Int. nr. 28122
Bibliotekskranke i beiset bjørk.
Midtre del er 2-delt og kan heves/
senkes elektrisk. Kasse til høyre
er for bokinnkast.
–
Vår kunde: Fagerhaug
& Olstad AS, Trondheim
Design: Lium
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Flatanger kommune
Lausnes
Int. nr. 35705
Enkel hev/senkbar skranke i
bjørk finér, med underdel i bør
stet alu.laminat.
–
Vår kunde:
Hustad Møbler AS
Design: Lium

Advokathuset
Levanger
Int. nr. 50195
Buet skranke i bjørk finér. Med
sokkel og buede vanger i børstet
alu.laminat. Under diskplate er
det montert LED lys stripe.
–
Vår kunde: Kontordesign AS,
Steinkjer
Design: Lium

Det Norske Oljeselskap Trondheim
Int. nr. 35180
Buet skranke i bøk finer, med
utenpåliggende dekorstriper
i børstet alu.laminat M-2022.
–
Vår kunde: Fagerhaug
& Olstad AS, Trondheim
Design: Lium
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Politiet Drammen
Politidistrikt
Int. nr. 22108
Skranke med 4 arbeidsplasser.
Utførelse i bøk laminat. Ble levert
med 8mm stålplater på innside
slik at den skal være skuddsikker.
–
Vår kunde: Inform AS
Design: Kunde / Lium

Eik Senter
Int. nr. 45877
Skranke i bjørk laminat F-1143
og børstet alu.laminat.
–
Vår kunde: Kontordesign AS
Steinkjer
Design: Lium

Netcom
Int. nr. 45877
Buet skranke i mørk grå lami
nat F-7912, med dekorstriper i
børstet alu.laminat.Diskplater er
her i herdet glass, montert med
rustfrie glassbolter.
–
Vår kunde: Next Office AS
Design: Kunde / Lium
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Ny format sag
Vi har i vinter fått montert vår
andre formatsag for skjæring av
plater og laminat. Noe som gir
oss en kapasitetsøkning spesielt
på skjæring av laminat og mela
minbelagte plater. Og ikke minst
– mindre risiko for belastnings
skader hos våre ansatte.

Ny CNC fres
Rett etter påske byttes vi ut vår
eldste CNC fres og erstattet med
en ny. Vi har nå 2 CNC freser
med mulighet for kanting på
buede deler.

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

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

Daglig ledelse, salg, marked

Ordreregistering, fakturering,

Kalkulering/pristilbud,

forsendelser, lønn, regnskap,

råvareinnkjøp, oppfølging

konstruksjon, produksjons

annet administrativt arbeid,

av varemottak.

grunnlag, pristilbud.

og ikke minst, det er ofte hun

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

Tegning, konstruksjon og

og kundekontakt, tegning og

som ønsker velkommen på
telefonen.

Regnskap, teknisk anlegg,
rådgivning.
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produksjonsunderlag.

