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Hoofdstuk 21 Sloop‐ en Stutwerk:
Aanpassing korttekst 21.85.20, toegevoegd rubriek 4 DOORVOER AFDICHTINGSKIT
Hoofdstuk 22 Metselwerk:
Nieuwe korttekst 22.84.40 KUNSTHARS VOCHTKERING, KUNSTHARS, VLOEIBAAR
Hoofdstuk 33 Dakbedekkingswerk:
Nieuwe korttekst 33.11.10 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSYSTEEM
Nieuwe korttekst 33.11.20 BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSYSTEEM

Hoofdstuk 63 Elektrische installatie:
Aanpassing korttekst 63.43.10, toegevoegd rubriek 4 DOORVOER AFDICHTINGSKIT
Hoofdstuk 66 Liftinstallatie:
Nieuwe korttekst 66.30.40 MINDERVALIDELIFT. Alhoewel het hier technisch om een hefinstallatie
gaat is er voor gekozen om dit type op te nemen in het hoofdstuk liftinstallatie omdat het hier een
installatie betreft die moet voldoen aan de Warenwetbesluit liften 2016.
Hoofdstuk 72 Hef‐ en Hijsinstallatie:
Het betreft een geheel nieuw hoofdstuk alleen bestemd voor het vervoer en onderhoud van
goederen. In dit hoofdstuk kunt u heftafels, hefbruggen, parkeerliften, bovenloopkranen,
onderhangkranen, hangbaankranen, zwenkkranen en portaalkranen specificeren in uw bestek. De
aangeven typen hef‐ en hijsinstallatie producten zijn voorzien van de geldende Europese normen.
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Nieuwe en gewijzigde Fabrikant Specifieke Bouwstofomschrijvingen:
CLT Holland B.V.
Car Lift Technologies (CLT) is een jong dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage en montage
van bovengrondse (UPparkers) en ondergrondse (DOWNparkers) parkeerliftsystemen. Het bedrijf
bestaat uit een team van gepassioneerde technici met een hart voor het bedrijf en product. Het
bedrijf is opgericht door twee specialisten die liefde hebben voor het ontwerpen en produceren van
hoogwaardige, veilige en betrouwbare autoliften.
Gevelproducten Benelux B.V.
Gevelproducten Benelux geeft advies en levert producten voor de behandeling van vastgoed. Ons
advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en op zeer uitgebreide kennis van bakstenen en betonnen
gevels. Met onze producten krijgt uw gevel weer de gewenste uitstraling en bescherming zonder dat
deze wordt aangetast. Het uitgebreide assortiment omvat producten voor diverse toepassingen,
waaronder vochtwerende producten en reinigingsproducten. De producten zijn geschikt voor zowel
nieuwbouw als renovatie.
Fetim B.V.
Al bijna een eeuw werken wij toegewijd en met passie aan het verbeteren van woningen. Wij werken
hard aan het ontwikkelen van innovatieve producten, om onze diverse klanten te bedienen; of het nu
een speciaalzaak, een aannemer of een doe‐het‐zelf keten betreft. Het is ons streven om de beste
producten en diensten te leveren zodat mensen gelukkig zijn in hun leefomgeving.
Gorter Luiken B.V.
Gorter Luiken B.V. is de Nederlandse vestiging van de Gorter Group™ en levert onderhoudsvrije
luiken voor toegang door daken, vloeren, wanden en plafonds. Gorter® bestaat al sinds 1928 en is
over de jaren uitgegroeid tot een wereldwijd opererende organisatie met eigen productiefaciliteiten,
engineering afdeling en logistiek centrum. Producten zoals dakluiken, vloerluiken, wandluiken en
plafondluiken worden in eigen fabrieken vervaardigd waarbij veiligheid, kwaliteit, innovatie en
betrouwbaarheid voorop staan.
Hamat B.V.
Als specialist in vloer en entreezones is HAMAT actief in meer dan 50 landen over de hele wereld.
Met die kennis en ervaring kunnen we optimaal anticiperen op uw behoefte en leveren we precies
wat u nodig heeft. Doormiddel van verticale integratie van het gehele productie proces kunnen wij u
exclusieve producten van hoogwaardige kwaliteit leveren. Onderscheidend, compleet en helemaal
van nu.
KÖSTER Afdichtingssystemen B.V.
Köster Afdichtingssystemen BV (Koster) levert hoogstaande producten om bouwprojecten
waterdicht te maken en te houden. Te denken valt aan platdakafdichting, kelderafdichting zowel
binnen als buitenzijde, gevelafdichting, systemen tegen optrekkend vocht en het saneren van oud
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stucwerk waarbij zouten geneutraliseerd worden. Advisering, hoge garantie termijnen en een
netwerk van vakapplicateurs.
Sentimo B.V.
Sentimo maakt hoogwaardige radiatorbekleding die geschikt is voor vrijwel alle radiatoren. Als
dochteronderneming van een groot Nederlands metaalbewerkingsbedrijf staan wij garant voor een
stabiele onderneming en bieden wij u uitsluitend producten welke in Nederland zijn gefabriceerd.
Het doel van de radiatorbekleding is om een leefruimte een nieuwe sfeer te geven, zonder af te doen
aan de functionaliteit van de radiator..
Pneuman B.V.
Pneuman ontwerpt en fabriceert een grote variëteit aan besturingspanelen, zowel conventioneel als
digitaal. Een ‘Pneuman‐paneel’ herkent u vooral aan zijn overzichtelijke weergave, eenvoudige
bediening, onverwoestbare conditie en feilloze werking. De 30.000 brandmeldpanelen die over de
afgelopen 30 jaar met constante hoogwaardige kwaliteit geleverd zijn, hebben Pneuman de status
van marktleider opgeleverd.
Sika Deutschland GmbH – SCHÖNOX
SCHÖNOX ontwikkelt en produceert bouwchemische producten die samenhangen met het verlijmen
van keramiek en vloerbekledingen voor de professionele verwerker. Het assortiment omvat lijmen,
voegmortels, egaliseermiddelen, snelcement, gronderingen en afdichtingen. SCHÖNOX‐producten
zijn in 23 Europese landen verkrijgbaar. Wij verbeteren uw werkleven iedere dag – met afdichtingen,
tegellijmen, egalines, parket lijmen, pvc lijmen,linoleum lijmen, voegen, kitten en vele andere
kwaliteitsproducten voor de bouw en renovatie.

Deze uitgave is samengesteld door:
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www.nbsbestek.nl
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