
MBS groep



MBS prefab beton:
gedreven door innovatie
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Introductie

Onder de naam MultiBouwSystemen is de 

MBS groep al ruim vijftien jaar uw partner 

voor prefab beton. Op 1 januari 2000 besloten 

Eric van Schaik en Wim van Looijengoed de 

bestaande activiteiten van hun toenmalige 

werkgever over te nemen. Dit was het 

begin van MultiBouwSystemen (MBS). In de 

daaropvolgende jaren zijn de activiteiten flink 

uitgebreid tot de huidige werkmaatschappijen 

waarbij het werken met prefab beton nog altijd 

geheel centraal staat. Deze groei getuigt van de 

vele constructieve mogelijkheden en voordelen 

van bouwen met prefab beton.

De werkmaatschappijen binnen de MBS groep 

zijn zelfstandige bedrijven met een eigen 

identiteit en specialiteit. 
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MBS Beton (keerwanden en betonplaten)

MBS Betontrappen en speciaalproducten 
MBS Cascobouw (utiliteitsbouw)

MBS Hybrid Casco (woningbouw)

MBS Infra (infrabouw)

MBS Kelderbouw 
MultiBeton (productielocatie)

MBS & CBS Beton (productielocatie)

Regelmatig werken de werkmaatschappijen binnen de MBS 

groep samen om opdrachtgevers de gewenste betonproducten 

voor het gehele bouwproject te leveren. De opdrachtgever 

heeft één aanspreekpunt en is zeker van hoogkwalitatieve 

homogene betonproducten geleverd door gespecialiseerde 

bedrijven. 

Met onze eigen productielocaties in Vianen (MultiBeton) en 

Emmen (MBS & CBS Beton) kunnen we flexibiliteit, snelle 

levertijden en een scherpe prijs garanderen. Door onze 

jarenlange ervaring kunnen we onszelf specialist noemen in 

het LEAN plannen, coördineren, produceren en uitvoeren van 

alle aspecten van de betonnen ruwbouw. Wat uw wensen 

ook zijn, samen met u zorgen we graag voor de beste basis in 

prefab beton! 
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 MBS Beton 
Keerwanden

Sleufsilowanden

Betonplaten

Stapelblokken

Waterputten

Roostergoten

Kabelgoten

Barriers
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MBS Beton richt zich zowel op de agrarische als de infrasector. Binnen de 

agrarische sector levert MBS Beton complete sleufsilo’s. Tevens is MBS 

Beton de juiste partij als het gaat om erfverharding en verharding voor 

sleufsilo’s, opslagterreinen en kavelpaden.

Bij de toepassing van keerwanden binnen de infrasector kan gedacht 

worden aan het opvangen van hoogteverschillen bij het bouw- en woonrijp 

maken van nieuwbouwwijken en het realiseren van hellingbanen, 

gemeentewerven, opslagvakken en grondkerende constructies, eventueel 

geschikt voor zwaar verkeer. Tevens leveren wij betonplaten welke 

geschikt zijn voor zwaar verkeer. Naast de standaard uitstraling leveren wij 

keerwanden met een verdikte ‘kop’, een in hoogte verlopende bovenzijde, 

kleur en patroon en met de zichtzijde voorzien van structuur.

De kracht van MBS Beton is gelegen in de korte lijnen die de organisatie 

kent. Een eerlijk en passend advies in het voortraject in combinatie met het 

leveren van een goed product zijn punten waar onze relaties voor kiezen. 

Met diverse productielocaties, waaronder MBS & CBS Beton in Emmen, 

kunnen we flexibiliteit, snelle levertijden en een scherpe prijs garanderen.

T 035-588 1839

E info@mbsbeton.nl

I www.mbsbeton.nl

7

Betontrappen
U

tiliteitsbouw
W

oningbouw
Kelderbouw

Keerw
anden

Productie
Infrabouw



 MBS Betontrappen
en speciaalproducten

Betontrappen

Blok- en stapeltreden

Bordessen

Balkon- en galerijplaten

Kolommen

Bruggen 
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MBS Betontrappen en speciaalproducten is gericht op de productie 

en verkoop van prefab betontrappen. Naast betontrappen levert MBS 

Betontrappen en speciaalproducten blok- en stapeltreden, bordessen, 

balkon- en galerijplaten, kolommen, bruggen en andere speciaalproducten. 

Voorzieningen als fietsgoten en verwarmingsslangen kunnen gemakkelijk 

worden ingestort. De optionele antislipprofilering zorgt voor een slijtvaste 

en duurzame beloopbaarheid. 

Korte communicatielijnen en een eigen productielocatie (MultiBeton)

maken een korte levertijd mogelijk. Maatwerk is bij ons de garantie voor 

een perfecte aansluiting op uw wensen.

T 035-588 1888

E info@betontrappen.nl

I www.betontrappen.nl
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MBS Cascobouw
Utiliteitsbouw



MBS Cascobouw neemt een vooraanstaande positie in bij de (BIM) 

engineering, productie en montage van voorgespannen en traditioneel 

gewapende prefab betonelementen voor de bouw van casco’s. Wij leveren 

en monteren betoncasco’s voor onder andere zorginstellingen, scholen en 

universiteiten, bedrijfspanden en appartementencomplexen. Daarnaast 

zijn wij in het bijzonder actief binnen de sportwereld waar wij prefab 

zwembaden en casco’s voor topsportlocaties bouwen. 

De productie van de betoncasco’s vindt plaats op onze productielocatie 

(MultiBeton). De prefab betonconstructies kunnen op de productielocatie 

worden voorzien van installaties, kozijnen en betonkernactivering.  

Doordat wij opdrachtgevers het bouwproces vanaf het ontwerp tot de 

montage uit handen kunnen nemen, zijn wij de ideale allround partner in 

grote en kleinere betonbouwprojecten.

T 035-588 1888

E info@mbscascobouw.nl

I www.mbscascobouw.nl

11

U
tiliteitsbouw

W
oningbouw

Kelderbouw
Productie

Infrabouw



MBS Hybrid Casco
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Woningbouw



MBS Hybrid Casco is actief binnen de grondgebonden woningbouwsector 

als leverancier van hoogwaardige  betoncasco’s waarbij de engineering 

en montage door MBS Hybrid Casco zelfstandig worden uitgevoerd.  

De productie vindt bij MultiBeton plaats.

Onder de naam Prefab Plus heeft MBS Hybrid Casco in 2015 een nieuw 

woningbouwsysteem op de markt geïntroduceerd. Bij woningbouw 

volgens het Prefab Plus Systeem worden woningen op onze productielocatie  

volledig op maat geprefabriceerd en voorzien van  installaties (cv, ventilatie 

en electra) en kozijnen met driedubbel glas. Hierdoor kan de woning zeer 

luchtdicht opgeleverd worden. De woning hoeft op de bouwplaats enkel 

nog afgemonteerd te worden waardoor de bouwtijd ten opzichte van 

traditioneel bouwen met 85% wordt gereduceerd. 

Met het Prefab Plus Systeem wordt het productieproces vereenvoudigd en 

gestroomlijnd. Dat is het bouwen van de toekomst waarin de koper vraagt 

om topkwaliteit en snelle bouw voor een zo laag mogelijke prijs en de 

aannemer waarde hecht aan een strakke uitvoering.

T 035-588 1888

E info@mbshybridcasco.nl

I www.mbshybridcasco.nl
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 MBS Infra
Randelementen

Voorzetwanden 

Steigers

Liggers/balken

Steunpunten 

Brugdekken

Bekistingselementen

Stootplaten

Plinten

Speciaalproducten
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 MBS Infra is gespecialiseerd in het produceren en leveren van diverse prefab 

betonproducten voor de infrasector en industrie. Wij produceren onder 

andere prefab randelementen, voorzetwanden, liggers, balken, brugdekken 

en stootplaten. Deze hoogkwalitatieve betonproducten worden op onze 

productielocatie (MultiBeton) geproduceerd. Wij produceren niet enkel in 

serie, ook specials behoren bij ons tot de mogelijkheden. 

MBS Infra ontzorgt haar klanten door in de aanbestedings- of ontwerpfase 

reeds met u in gesprek te gaan. Met onze kennis en ervaring leveren wij op 

basis van uw programma van eisen een optimaal prefab betonproduct dat 

geheel aan uw wensen voldoet.

T 035-588 1888

E wkunnen@mbsinfra.nl

I www.mbsinfra.nl
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 MBS Kelderbouw
Afzinkkelders

Prefab kelderbakken

Prefab kelderwanden

Gestorte kelders
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MBS Kelderbouw, specialist in prefab kelders, biedt zakelijke bouwers 

en particuliere opdrachtgevers innovatieve ruimtelijke ondergrondse 

oplossingen. Wij bouwen zowel prefab woonhuiskelders als grote parkeer-

garages onder appartementencomplexen in de binnenstad. Het gehele 

bouwproject wordt door MBS Kelderbouw verzorgd: van het ontwerp en 

de vooronderzoeken tot aan de gegarandeerd waterdichte plaatsing op  

de bouwplaats. De productie vindt bij MultiBeton plaats.

MBS Kelderbouw levert prefab kelderbakken maar maakt ook traditioneel 

in het werk gestorte kelders. De specialiteit van MBS Kelderbouw is de 

geïsoleerde MBS Afzinkkelder® waarmee voordelig schadevrij bouwen 

zonder bouwkuip mogelijk is. De afzinkkelder wordt door MBS op het 

maaiveld opgesteld en daarna van binnenuit ontgraven en trillingvrij 

afgezonken. Als de kelder op diepte is afgezonken, stort MBS de 

keldervloer tussen de kelderwanden. Uniek aan deze bouwmethode zijn 

de grondankers en het hydraulische vijzelsysteem waarmee de kelder 

gecontroleerd op diepte komt. 

T 035-588 1888

E info@kelderbouw.nl

I www.kelderbouw.nl
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MultiBeton produceert in Vianen een breed 

scala aan betonproducten voor de werkmaat-

schappijen binnen de MBS groep. Cascowanden, 

kelderwanden, betontrappen en meer prefab 

betonproducten worden onder KOMO-keurmerk 

geproduceerd en voorzien van een CE-keurmerk. 

De ligging van de fabriek aan het Merwedekanaal 

is ideaal voor het transport van grote elementen. 

Met de flexibele indeling van de fabriek en een 

team van vakkundige betonspecialisten is ieder 

betonproduct snel leverbaar en maatwerk geen 

probleem.

T 0347-34 3020 

E info@multibeton.nl 

I www.multibeton.nl
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 MultiBeton
Productielocatie
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 MBS & CBS Beton
Productielocatie

Onder de naam MBS & CBS Beton worden in 

Emmen prefab betonproducten voor moderne 

stallenbouw geproduceerd. Een groot deel van 

de sleufsilowanden en keerwanden welke via 

MBS Beton aan de agrarische en infrasector 

worden geleverd, wordt eveneens in Emmen 

geproduceerd.

MBS & CBS Beton is de gezamenlijke productie-

locatie van MBS Beton uit Soest en CBS Beton uit 

Wielsbeke (B). MBS Beton en CBS Beton hebben 

reeds geruime tijd een samenwerkingsverband. 

MBS Beton behartigt de Nederlandse markt 

en CBS Beton richt zich op de Belgische en de 

Duitse markt. Met de productielocatie in Emmen 

worden Noord-Nederland en Noord-Duitsland 

beleverd.

T 0591-74 2010 

E info@mbs-cbsbeton.nl 

I www.mbs-cbsbeton.nl

BETON bv
CBS  &

Productie



MultiBeton 

productielocatie: 

De Limiet 23b 

4131 NR Vianen

Kantoor:

Energieweg 2 

3762 ET Soest

Postbus 115 

3760 AC Soest

T 035-588 1888

E info@mbs-groep.nl

I www.mbs-groep.nl

MBS & CBS Beton  

productielocatie: 

Phileas Foggstraat 24d 

7821 AK Emmen


