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Juni 2017

Snart sommer hos Lium
Ta gjerne kontakt via telefon

Vi nærmer oss «feriemodus» igjen og de første går ut i ferie fra uke 27. Vi har hatt et relativt travelt første

eller mail (olm@lium.no)

halvår etter at det «løsnet» litt ut i februar. Starten på året var rolig og vi tok unna litt vedlikeholdsarbeid

dersom du ønsker flere

for å holde alle i aktivitet. Innimellom er dette greit også for en kortere periode.

eksemplar av brosjyren vår.

Ny nettside for Lium I Nyhetsbrev for Desember hadde vi med info om at vi jobbet med ny nettside.

Mange benytter seg av denne

Dette arbeidet har pågått i større og mindre grad i hele vår. Bildearkivet som er en av de sentrale tingene

trykksaken og vi har et nytt

krever mye innsats, og blir neppe helt ferdig til lanseringen. Vi skal «rydde», redigere om og slette en del

opplag på lager.

bilder. Vi rekker nok ikke alt til vi setter sida i drift. Vi håper den nye nettsida faller i smak og blir nyttig.

Vårt nyhetsbrev fra desember

Følg med på nettsida i månedskiftet juni-juli, da blir det ny flott side, mener vi selv da.

med 15 sider med bilder har vi

Send oss gode bilder: Vi tar gjerne imot gode bilder av produkter vi har levert. Vi rekker ikke rundt

fortsatt på lager om noen ønsker

over alt, så hvis vi får tilsendt bilder kan vi bruke noe av dem i nyhetsbrevene samt på nettside. Denne

tilsendt ekstra eksemplarer.

gangen takker vi Idema AS og Kontorleverandøren AS for mange gode bilder.

Bildet øverst til høyre viser

Vi ønsker alle våre kontakter en riktig god sommer!

eksempel fra vår nye nettside.
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PRODUKSJON GR. 1

Gudbrandsdal
Energi AS
I.nr. 50848
Gjennom Kontorleverandøren
AS leverte vi en buet –
svakt S-formet skranke til
Gudbrandsdal Energi AS.

Fronter i orange Formica
høytrykkslaminat F-3210.
Bordplater og vanger i Folkstone
7927, og alu.laminat M-2022
på soklene.

Vi har former i mange forskjellig radiuser på lager. Hvis vi ikke
får noen av lagervariantene til å
passe, lager vi nye former etter
kundens ønsker.
–
Vår kunde: Kontorleverandøren Lillehammer AS
Design: Bente Unosen Sveinungsen
Foto: Bente Unosen Sveinungsen
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Norkart
Lillehammer
I.nr. 49948
Vi leverte en vinkelskranke med
front og sider belagt og kantet
med med Colorcore CC-2255.
Øvrige deler er belagt med
Formica F-2255 og kantet med
2 mm ABS lister.

Den ene delen av skranken er
levert med nedsenket front uten
diskplate. Bordet her har understell med el. hev/senk.

Ved bakveggen står det to skap
med til sammen 8 rom. Plate på
toppen tilsvarende diskplatene på
skranken. Dette er også utført i
formica F-2255. Dørene er levert
med «Push-to-open» beslag.
–
Vår kunde: Kontorleverandøren Lillehammer AS
Design: Bente Unosen Sveinungsen
Foto: Bente Unosen Sveinungsen
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Sparebank 1
Regnskapshuset
Fredrikstad
I.nr. 51872
Til Sparebank 1 Regnskapshuset
Fredrikstad leverte vi en liten
skranke i hvit laminat. Den har
smal diskplate avbrudt av en
frontplate som skjerming for
PC-skjerm.

Skranken er i hvit Formica
F-1040 mens frontplata er i
Formica F-7603. Skranken er
levert flatpakket for montering
på stedet.

Sparebank 1
Regnskapshuset
Lillehammer
Sparebank 1 Regnskapshuset
Lillehammer fikk levert denne
skranken utført i hvit Formica
F-1040, og en «stripe» med
Formica K-7603 eiklaminat
øverst og nederst på front og
sidepanelene. Skranken har en
smal diskplate i hvit laminat.
–
Vår kunde: Kontorleverandøren Lillehammer AS
Design: Bente Unosen Sveinungsen
Foto: Bente Unosen Sveinungsen
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Norsk Tipping
I.nr. 52489
Gjennom Kontorleverandøren
på Hamar leverte vi en rekke
undervisningsbord til Norsk
Tipping AS. Bordene er utført
i hvit laminat F-1040.

Hvert bord er levert med et lite
skap, samt kabelgjennomføring
i bordplatene.

Vi leverte også to store barbord
i eik heltre. De er hvitpigmentert
med Osmo hvit og mattlakkert
med glans 13.
–
Vår kunde:
Kontorleverandøreren Hamar AS
Design:Kunde/Lium
Foto: Kontorleverandøren AS
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Falstadsenteret
I.nr. 51939
Sammen med Kontordesign på
Steinkjer har vi gjennom flere
år hatt betydelige leveringer til
Falstadsenteret på Ekne. Disse
utstillingsreolene er et vellykket
resultat av en tett samarbeid
mellom ansatte hos Falstad
senteret, Bjørn Tronhus hos
Kontordesign AS, og kreative
«konstruktører» hos Lium.
Resultatet ble veldig vellykket
og er fleksibelt for forskjellige
formål.

Falstadsenteret er i dag et nasjonalt undervisnings- og dokumentasjonssenter. Kjerneaktiviteter
er forskning, formidling og
undervisning i temaene krigens
fangehistorie og menneskerettigheter. Falstadsenteret er et egnet
kurs- og konferansesenter.
De har overnattingsmulighet for
ca. 50 personer, hvor vi tidligere
har levert en del produkter.

Wikipedia: Falstadsenteret og
Falstad museum ligger på Ekne
i Levanger kommune i NordTrøndelag og er et minnested og
senter for menneskerettigheter.
Senteret består av Falstad fangeleir og Falstadskogen som ligger
et steinkast unna og var rettersted
for okkupasjonsmakten. Skogen
er i dag krigsgravplass og fredet
kulturminne.
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Utstillings-monterne er konstruert både med åpne rom, rom
med dører, og skuffer hvor det
kan legges trykt informasjon
eller gjenstander. I skuffebunnen
kan det legges en plate med trykt
informasjon, eventuelt annet
trykt materiale som er tilgjengelig
for lesning.

For gjenstander en er redd
for kan «komme bort», er det
montert en fast plexi-plate over
gjenstandene. Platene i bunnen
kan ha både tekst og bilder. Det
er en veldig flott utstilling og
dokumentasjon de har fått til.

Falstadsenteret er organisert som
en stiftelse, og stedet er vel verdt
et besøk både for unge og eldre,
den dystre historien til tross, eller
kanskje nettopp derfor. Stedet
besøkes både av skoleklasser og
enkeltpersoner fra inn og utland.
Det anbefales å ta en titt på nettsida deres for nærmere info.
–
Vår kunde: Kontordesign AS
Design: Falstadsenteret Kontordesign AS - Lium
Foto: Lium
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Oslo Skatehall
I.nr. 51763
Oslo Skatehall gir tak over
hodet til hovedstadens mange
skatere. Det flotte idrettsbygget er
tilpasset brukerne, og er et viktig
fritidstilbud til byens barn og
unge. Den nye skatehallen ligger
på Voldsløkka i Oslo og ble åpnet
i januar i år. Idema AS har levert
mye av innredningen, og vi har
hatt et samarbeid med dem på
produksjon av skranker og disker.

Alle produktene vi har levert
var i helt spesiell form som var
krevende både å lage produksjonstegninger til, og ikke minst
få det produsert og satt sammen.
Takket være 3D tegning, CNC
styrt fres og borutstyr kombinert
med flinke fagfolk ble det er
vellykket resultat.

Det er en gjennomgående tråd
i huset at det er brukt furu
X-finer. Det er utrolig mange
hjørner med spisse former som
skal møtes helt presis.
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Det ble levert en skranke som
var oppdelt i flere elementer
som skulle settes sammen til en
sammenhengende lang skranke
i en bue. Den har forskjellige
funksjoner.

Her har arkitektene virkelig
«boltret» seg og satt konstruk
tører og fagfolk på prøve.

Her kreves det nøyaktighet for
at alle de spisse hjørnene skal
møtes helt presis.
–
Vår kunde: Idema AS
Design: Dark Arkitekter
Foto: Krystian Gregorczyk
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Fjordalleen
I.nr.52347
Dyrø og Moen AS vant i 2015
konkurranse om oppgradering
av lokalene i 5. og 6. etasje i
Fjordalleen 16, på Aker Brygge.
Arbeidene med nye kontor
arealer for Carneige AS er utført
i tett samarbeid med Varden
Entreprenør AS og Kor interiørarkitekter. De nye, eksklusive,
kontorlokalene inneholder nå
representasjonsareal, møtesenter,
kantine, samt meglersal.

Resultatet har blitt et nytt lokale
av høy standard, som tilfredsstiller alle dagens krav til så vel
teknikk som estetikk.
Vår samarbeidspartner Idema
AS leverte innredning her. Vi har
produsert bl.a. resepsjonsskranken og bakveggen. Bakveggen og
fronten på skranken er malt med
NCS S 7010-R90B. Veggen har
frest mønster, mens fronten på
skanken er belag med «rosetter» av eik. Vi leverte også en
skapseksjon med innredning i
tilknytning til skranken. Det var
et krevende og nøyaktig arbeid
som ga et pent resultat.

Vi leverte også denne kantinedisken med dører og innredning.
Den er flislagt på stedet.
–
Vår kunde: Idema AS
Design: KOR interiørarkitekter
Foto: Krystian Gregorczyk
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Vestsida Eiendom
I.nr.51232
Vi leverer møtebord i ønsket
størrelse og med forskjellig typer
belegg. Her er ett bord belagt med
Formica F-6308 laminat kantet
med 2 mm ABS lister. Bordet har
nedfelt kabelbrønn for el. og data.
Her kan vi levere forskjellige varianter tilpasset kundens behov.
–
Vår kunde: Kontorleverandøren Lillehammer AS
Design: Bente Unosen Sveinungsen
Foto: Bente Unosen Sveinungsen

Elverum Sparebank
I.nr.52831
Her er et eksempel på et «fikst»
lite bord med søyle for montering
av dataskjerm for kundebetjening
i bank.
–
Vår kunde: Kontorleverandøren Hamar AS
Design:
Foto: Kontorleverandøren AS

Lium Mobilskap
Slike «Mobilskap» har blitt
populære, blant annet på skoler,
der det etter hvert har blitt ønske
om «mobilfrie» klasserom.
De kan like gjerne brukes i be
drifter der det er «mobilforbud».
I standard utgave er det plass
til 36 telefoner.
–
Design: Lium
Foto: Lium
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Ullevål Stadion
Business Center –
UBC
I.nr.52998
UBC har åpnet seks nye møtelokaler på Ullevål Stadion, og
ønsker med dette å styrke sin
posisjon som et av Norges
ledende konferansesentre.

Tribune Nord på UBC fremstår
nå i helt ny og moderne drakt!
Med seks nye møtelokaler, som
tar opp til 250 gjester i ett lokale,
og innbydende fellesområder.
Vi har sammen med Idema AS
levert en del av den nye innredningen, bl.a. flotte kaffebar
områder. Her er det blant annet
en tilpasset «dispenser» for te,
og lokk i rustfritt stål ned til
beholder for restavfall.

Her er en variant av
«Coffe Corner.»
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Bildene representerer noen utvalgte produkter av det vi leverte
sammen med Idema AS.
Vi leverte både resepsjon som
på dette bildet, barbord, sofa
nisjer, veggpartier, flere skap
på hjul mm.

Dette bildet viser en av flere sofa
nisjer. Møblene er levert belagt
med Formica eik høytrykks
laminat F-5374 NAT og kantet
med 2 mm ABS lister. I barbord
og sofanisjer er det montert
Qi lader for mobiltelefoner.

Vi leverte innredning til flere
toalettrom tilpasset det enkelte
rom. Benkene er belagt med
plater/kummer i Corian fra
Røe Trevare Coriform AS.
–
Vår kunde: Idema AS
Design: Totalreform
Foto: Krystian Gregorczyk
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Selbu Sparebank
I.nr. 52903
Selbu Sparebank fikk ny skranke
fra oss i februar i år i samarbeid
med Rom for flere Trondheim.
Sideplate for betjening av
kunder/betjening for rullestolbrukere på den ene siden. Den
er som diskplatene utført i klarlakkert eik.

Frontene er i hvit laminat
Formica F-1040 med 2 mm
ABS kantlister. Arbeidsplatene er
belagt med Arpa Fenix 720 Nero
Ingo, sort Nano laminat (R26),
og de har svart el. hev/senk
understell.
Diskplatene og et framskutt
midtre frontpanel er utført i
lakkert naturell eik. Bankens
logo er levert ferdig montert
fra oss.

Det framskutte midtpartiet i
lakkert eik ble levert med ferdig
montert logo og banknavn.
Banknavnet er laserskjært i rustfritt stål.
–
Vår kunde: Rom for flere Trondheim
Design: Kunde/Lium
Foto: Lium
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Raufoss videre
gående skole
Grotten
I.nr.50716
Til «Restaurant 1» på skolen
leverte vi en barløsning bestående av buet hjørneskranke med
innredning, og underskap i vinkel
på bakvegg. Videre ble det levert
en tilpasset vinhylle for oppheng
på vegg. Vi leverte også en del
arbeidsbord på hjul til samme
lokalet.

Diskplater og benkeplater er
belagt med Formica F-7508,
mens frontene og det øvrige har
Formica eik-laminat F-1079.
Hjørnebenken ved bakveggene
har to skuffeseksjoner og 2 seksjoner med dører.

Vinhylla har to glasshyller og
innlagt spotlights i topp-plata.
Skolen ble veldig godt fornøyd
med løsningen som ble valgt.
–
Vår kunde: Kinnarps AS
Design: Kunde/Lium
Foto: Lium
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Klæbu Sparebank
I.nr.51439
I samarbeid med Lindbak AS
leverte vi for en tid siden kasse
skranke og skyvedørskap til
Klæbu Sparebank. Frontene er
belagt med hvit Formica F-2010.
Diskplata er i mørk grå Formica
høytrykkslaminat F-7912.
Den er gjæret mot sidepanelene
og kantet med F-7912 og med
2 mm ABS list kryssfiner
imitasjon, 24W fra Blazic.

Arbeidsplate med el. hev/senk og
en nedsenket sideseksjon er i hvit
Formica F-2010. Bordplaten har
nedfelt Rosengren kontantskuffe.
Soklene er i alu.laminat M-2022.
–
Vår kunde: Lindbak AS
Design: Kunde/Lium
Foto: Lium

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.

