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Hoofdstuk 20 Hei- en Funderingswerk: 

Nieuwe paragraaf 20.51 FUNDERINGEN VAN GEPREFABRICEERDE POEREN 

Nieuwe korttekst 20.51.10 IN DE GROND GESTELD WERK, BETONNEN FUNDERINGSPOER 

Nieuwe paragraaf 20.52 FUNDERINGEN VAN METSELWERK POEREN 

Nieuwe korttekst 20.52.10 METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 

Nieuwe korttekst 20.52.20 METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELSTEEN 

Nieuwe korttekst 20.52.30 METSELWERK MET MORTEL, BETON METSELSTEEN 

Hoofdstuk 53 Waterinstallatie en Sanitair: 

Nieuwe korttekst 53.12.11 TEKENING SANITAIR 

 

Nieuwe en gewijzigde Fabrikant Specifieke Bouwstofomschrijvingen: 

Olbecon Betonconstructies B.V. 

Onze ambitie is een partner te zijn voor de Nederlandse bouwmarkt van steenachtige vloer- en 
wandoplossingen, waarbij Olbecon Betonconstructies B.V. waarde creëert die resulteert in tevreden 
/ betrokken belanghebbenden. 

Delabie Benelux BVBA 

De DELABIE groep is vandaag Europees leider in kranen en sanitaire toebehoren voor publieke 
gebouwen en ontwikkelt zich internationaal verder door de opstart van filialen en overnames van 
bedrijven die toelaten het aanbod uit te breiden. 

Duravit Nederland B.V. 

Designmerk Duravit. Hoe herken je ‘goed design’ eigenlijk? Smaken verschillen immers, zo wordt wel 
gezegd. Toch zijn er bepaalde referentiepunten die ter oriëntatie kunnen worden gebruikt. Enerzijds 
zijn er de vele internationale designprijzen en onderscheidingen die aan Duravit-producten zijn 
toegekend. Ze onderstrepen de moed om te ontwerpen, dat het handelsmerk is geworden van het 
merk Duravit. 

Gorter Luiken B.V. 

Gorter® is al meer dan 20 jaar de specialist op het gebied van dakluiken. Naast de 
standaarduitvoeringen levert Gorter ook beglaasde, brandwerende, explosie ontlastende dakluiken 
en dakluiken in speciale afmetingen. Bijna alle dakluiken zijn leverbaar in combinatie met ladder, 
vaste trap of schaartrap. 

https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/olbecon
https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/delabie
https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/duravit
https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/gorter-dakluiken
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Pneuman B.V. 
 
Pneuman is met de ontwikkeling van het paneel niet over één nacht ijs gegaan. Er werd met vrijwel 
elke brandbeveiligingsautoriteit overlegd. En met succes - het is een betrouwbaar en te certificeren 
paneel geworden dat communiceert met alle toonaangevende brandmeldcentrales. Pneuman heeft 
een naam hoog te houden, we zijn tenslotte al meer dan dertig jaar marktleider. 
 
 
NBS-SfB VERSIE 03-22 
 
NBS-SfB catalogus:   geen wijzigingen. 
NBS-SfB_Archicad:   geen wijzigingen. 
NBS-SfB_Revit:  geen wijzigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze uitgave is samengesteld door: 
 
NBS Nederlandse Besteksystematiek 
Herenweg 69, 1433 GX Kudelstaart 
Telefoon: 0297 - 764 963 
www.nbsbestek.nl 
www.nbs-bouwmaterialen.nl 

https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/pneuman

