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OPVALLEND ANDERS

ODS is het kenniscentrum voor
opdrachtgever, architect en
verwerker

Wij zijn de schakel
tussen uw visie en
de beschikbare

ODS Dak- en Geveltechniek levert met de profielen van
het Zwitserse Jansen innovatieve totaaloplossingen in
stalen ramen, deuren en vliesgevels. Vraag om Jansen.
Onze ervaren adviseurs tonen u graag de ongekende
creatieve mogelijkheden van Jansen profielen. Want die
profielen zijn mooier, slimmer en passen altijd perfect.

kennis in de markt

Voor stabiliteitsberekeningen, werktekeningen en het deskundig beoordelen van bestekken
bent u bij ODS aan het juiste adres. Onze projectadviseurs bieden praktische ondersteuning
bij aanbestedingstrajecten. Wij denken in oplossingen en kijken naar optimalisatie van het
ontwerp. Vaak is er meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt. In het voortraject trekken
wij met u op en bestuderen alle details. Gedurende de bouwfase is het prettig om, naast
het opvolgen van het bestek, alle tools te gebruiken die ODS u biedt. Wij beschikken over
tabellen die aangeven hoe hoog vitale mechanische onderdelen kunnen worden belast.
Scharnieren moeten topprestaties leveren. Dan is het van belang dat de juiste componenten
door de juiste uitvoerder worden ingezet. Zo voorkomt u verrassingen achteraf. Wij voorzien
u van de gewenste informatie over kwaliteit en onderhoudsvoorschriften. Doe een beroep
op onze expertise, wij helpen u uw projecten te realiseren.
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OMSLAG ARNHEM CENTRAAL | UN Studio | ZNR BV | © Frank Hanswijk

2

WAAROM STALEN SYSTEMEN?
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- D
 UURZAAM Jansen stalen schrijnwerk gaat
het langste mee. Het is zo duurzaam dat het
voor diverse toepassingen het DUBOkeur®
mag dragen.
- STERK Staal staat bekend om zijn uitzonder
lijk sterke eigenschappen in vergelijking met
andere bouwmaterialen. Deze mechanische
eigenschappen maken een hogere belasting
en groter draagvermogen mogelijk, zoals
bijvoorbeeld grote glasgewichten.
- ISOLEREND Jansen systemen bieden
uitstekende isolatiewaarden, tot en met
de passiefhuisstandaard.
-	BRANDWEREND De smelttemperatuur van
staal ligt aanzienlijk hoger dan bij andere
constructies. Jansen biedt u brandveilige
compartimenteringssystemen onder Europese,
Belgische en Nederlandse certificering.
-	
SLANK AANZICHT EN MAXIMALE LICHTINVAL
Omwille van de sterkte kan men met slankere
profielen werken. Doordat staal grotere glas
afmetingen mogelijk maakt, oogt het geheel nog
slanker. Doordat er in verhouding meer glas met
slankere profielen kan worden toegepast, krijgt
daglicht maximaal toegang tot de binnenruimte.
Hoe meer daglicht, des te minder kunstlicht er
nodig is. Dat komt de energiefactuur ten goede.
- STEVIG Gelaste constructies zijn sterker en
staan grotere afmetingen toe. Stalen ramen en
deuren behouden hun stijfheid en zakken niet
uit na verloop van tijd.
-	
LANGE LEVENSDUUR Door de stijfheid van
staal en de gelaste hoekverbindingen zijn stalen
ramen en deuren steviger en beter bestand tegen
vandalisme en schokken in gebruiksintensieve
omgevingen. Daardoor gaan stalen ramen en
deuren langer mee. Het is een investering voor
de lange termijn.
-	
GELUIDSWEREND Door de hoge massa van
staal is een hoge akoestische isolatie mogelijk.
Ideaal voor scholen, muziekcentra en openbare
gebouwen, maar ook voor thuis.
-	
ONDERHOUDSVRIENDELIJK Staal is onder
houdsvriendelijk en behoeft geen speciale zorg.
-	
INBRAAKWEREND Staal is inbraakwerender
dan andere materialen. Jansen biedt voor elk
profielsysteem inbraakwerende toepassingen.
Ook na een inbraakpoging kan een stalen deur
hersteld worden.
-	
ESTHETISCH EN VORMZUIVER Gelaste
constructies vertonen geen zichtbare verstekken.
Dit zorgt voor stevige gehelen en een mooi egaal
oppervlak. Door de stijfheid die daardoor wordt
verkregen, kunnen vaak slankere gehelen worden
gerealiseerd dan men op het eerste zicht zou
denken. Staal verrast!
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1 KOFFIEHUIS / GALERIJ XI, GENT | NU architectuuratelier | © Stijn Bollaert
2 DE GROTE POST OOSTENDE | B-architecten | Stieva Metalen Puien BV | © Philippe van Gelooven
3 MUSEUMKWARTIER ‘S-HERTOGENBOSCH | Bierman Henket Architecten | MHB BV | © Joep Jacobs
4 MUSEUMKWARTIER ‘S-HERTOGENBOSCH | Bierman Henket Architecten | MHB BV | © Bierman Henket Architecten
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De relatie tussen
ODS en Jansen
bestaat al bijna vijftig jaar
1

ODS EN JANSEN

Intensieve,
duurzame
samenwerking
op het hoogste
niveau
Bij ODS gaan we altijd voor
de langetermijnrelatie, zowel
met onze klanten als met onze
toeleveranciers. Investeren in
elkaar maakt dat je goed op de
hoogte bent van wat er speelt
en van wat er gewenst is. Wij
zijn ervan overtuigd dat dit de
beste basis is om op verder te
bouwen.
Onze relatie met Jansen bestaat al bijna vijftig
jaar. Onze markten hebben hun eigen eisen
en wensen, gebaseerd op het klimaat, weten regelgeving, maar ook op architectuur en
historie. Op basis van deze input ontwikkelt
Jansen in opdracht van ODS de specifieke
productlijnen waarmee wij u optimaal van
dienst kunnen zijn.
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1 DE WARANDE TURNHOUT | Architecten Achtergael | © Filip Dujardin
2 KUNSTENCENTRUM LES BRIGITTINES, BRUSSEL | SUM | © Toon Grobet
3 DE ROZET, ARNHEM | Neutelings Riedijk Architecten | Rollecate BV | © Scagliola Brakkee
4 CENTRAAL STATION ROTTERDAM | Benthem Crouwel | ZNR BV | © Jannes Linders

SPRAAKMAKEND MAATWERK DAT GEZIEN MA G WORDEN

Méér dan sterk en functioneel:
de toegevoegde waarde van ODS
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Redenen te over om onze profielserie bij (renovatie)projecten
toe te passen. We kunnen erover praten en voor wat betreft
de unieke productspecificaties is dat ook belangrijk. Maar
Jansen moet je zien, beleven en voelen.
In onze showrooms in Barendrecht en Antwerpen kunt u zien hoe de producten zijn opgebouwd en aan welke specificaties ze voldoen. Maar het liefst nemen we u mee, en rijden we
het land rond om met eigen ogen te zien wat er allemaal mogelijk is. Het is niet voor niets
dat in vele openbare gebouwen en musea onze hoogwaardige stalen profielen zijn verwerkt.

Persoonlijke aandacht,
passende oplossingen

Een twintig centimeter dikke kluisdeur blinkt uit in functionaliteit en veiligheid. Wij combineren dat met mooi en praktisch, perfect passend bij uw persoonlijke eisen en wensen.
Jansen is synoniem voor opvallende gebouwen, esthetisch, hogere isolatiewaarde, meer
daglicht, minder kunstlicht en dus minder energieconsumptie.

4

5

Passie voor profielen,
grenzen opzoeken en grenzen verleggen

1

PARTNERS INSPIREREN ELKAAR

Onbegrensde
creativiteit,
alles begint
met een idee
Door te brainstormen en de
krachten te bundelen, laten
we elkaar groeien. ODS biedt
ondersteuning bij het uitwerken
van uw projecten. In Barendrecht
en Antwerpen hebben we alle
kennis geconcentreerd. Vanuit
deze kennisbolwerken gaan
wij samen met u op zoek naar
onderscheidende details die
uw project uw eigen signatuur
geven.
Vaak worden, zeker door de architect, de grenzen
opgezocht van hetgeen door de systeem
leverancier gegarandeerd wordt. Grenzen zijn er
wat ons betreft om te verleggen. De specialisten
van ODS beoordelen de haalbaarheid van uw
plannen. Projectoplossingen komen tot stand
door met elkaar de dialoog aan te gaan. Zo
zoeken we naar oplossingen op maat voor
de uitdagingen die u tegenkomt. ODS is de
verbindende schakel tussen uw visie en de
beschikbare specialistische kennis in de markt.
Doe een beroep op onze expertise want onze
technisch adviseurs helpen u graag uw projecten
te realiseren.
2
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1 JANSEN CAMPUS, OBERRIET | Davide Macullo | © Enrico Cano
2 HERENHUIS, DEN HAAG | Architectenbureau Cepezed | J.M. van Delft & Zn. BV | © Cepezed
3 LALO, ANTWERPEN | Sculp IT architecten | Lootens Line NV | © Luc Roymans
4 APOTHEEK DONS BERENDRECHT | Sculp IT architecten | Lootens Line NV | © Luc Roymans
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ODS ONTZORGT DE OPDRACHTGEVER

U wilt zich profileren;
wij leveren de praktische kennis
én de profielen

Nieuwe perspectieven
met Jansen profielen

Of het nu gaat om verbouwen, aanbouwen, renovatie
of nieuwbouw, in alle gevallen is dat dé kans om uw
persoonlijke stempel te drukken op het project. U bepaalt
hoe het eindresultaat eruit gaat zien met alle kansen
én risico’s van dien. Het gaat om een optimum van
functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid. En uiteraard
moet het passen bij de omgeving en de identiteit van uw
organisatie.

van ODS

Wij merken dat u als opdrachtgever meer en meer in het voortraject wenst te sparren met
een partner die kennis van zaken heeft. Daarom gaan wij graag met u aan tafel. Ervaar de
persoonlijke aandacht van de specialist met passie voor profielen. Wij hebben oog en oor
voor uw wensen, hebben kennis van de markt, tonen u de (on)mogelijkheden en zijn volledig op de hoogte van alle geldende wet- en regelgeving. Ons netwerk en onze ervaring
delen wij met u. Zo staan we u met raad en daad bij om vorm te geven aan uw ideeën.

Detail zoals toegepast in foto 4
4

7

Van schets tot Jansen

1

DE SPARRINGPARTNER VOOR
DE ARCHITECT

Denk vrij, wij
denken mee en
geven vorm aan
uw ontwerp
Architecten zijn kunstenaars
die graag de grenzen opzoeken.
Dat resulteert in het verschil
tussen een betonnen bunker
en een slank bouwwerk met
heel veel glas. Over smaak valt
niet te twisten maar wij zijn
liefhebbers van open ruimten
met riante lichtinval.
Vanaf het allereerste schetsontwerp geeft ODS
feedback en advies bij de totstandkoming van
een unieke architectonische visie. Met Jansen
bieden wij de technische ondersteuning en de
innovatieve oplossingen die u als architect in
staat stellen projecten te realiseren die recht
doen aan het originele ontwerp, zowel technisch als esthetisch.
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1 CINÉMA SAUVENIÈRE, LUIK | bureau Vers plus de bien être | © Toon Grobet
2 CINÉMA SAUVENIÈRE, LUIK | bureau Vers plus de bien être | © Toon Grobet
3 BOEKENTOREN GENT | Robbrecht en Daem | Lootens Line NV | © Universiteitsbibliotheek Gent
4 OPLEIDING BEZOEKERSCENTRUM JANSEN | © ODS
SCHETS CINÉMA SAUVENIÈRE, LUIK | bureau Vers plus de bien être | © bureau Vers plus de bien être

Een degelijk product
deugdelijk verwerkt

3

ODS IS HET VERLENGSTUK VAN UW ORGANISATIE

De zekerheid van betrouwbare,
goed getrainde partners
Niet iedere verwerker beschikt over ontwerpfaciliteiten. Op
dat vlak kunnen wij assisteren. Klakkeloos orders noteren is
niet meer van deze tijd. Wij bieden toegevoegde waarde in
de vorm van professionele en technische ondersteuning. Dat
is in ieders belang. Het is de stabiele basis waarop u kunt
bouwen en vertrouwen.
Wij willen weten wat uw plannen zijn, uit interesse én om te voorkomen dat de profielen
worden ingezet in situaties waar ze niet voor bedoeld zijn of waar een mogelijk alternatief
beter zou zijn. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Wij zien het als onze taak om u
optimaal te informeren, wij rekenen uw ontwerp door en we bekijken de haalbaarheid.
Een degelijk product alleen is niet voldoende; het dient ook deugdelijk verwerkt, gemonteerd en onderhouden te worden. Uw opdrachtgevers verdienen het beste van het beste,
niet alleen qua producten maar ook qua diensten. Daarom besteden wij veel aandacht
aan de opleiding van onze verwerkers. Samen werken we aan honderd procent klant
tevredenheid.
4
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i
Onze
systemen
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1 ODS BEURSCONTAINER | Sculp IT architecten | © ODS BV
2 ODS BEURSCONTAINER | © Joost Brouwers
3 ODS BEURSCONTAINER | © Joost Brouwers
4 PRIVÉWONING, VOUWDEUREN | Piet Vandewalle | © Vercruysse & Dugardyn
5 DRENTS MUSEUM, ASSEN | EEA Erick van Egeraat Associated | © Ronald Tilleman
6 GERECHTSGEBOUW, ANTWERPEN | Richard Rogers Partnership, Van Kerckhove, Ove Arup & Partners | © Toon Grobet
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Staal is onderhoudsvriendelijk

3

STALEN RAMEN, DEUREN EN
GEVELS

Eigentijdse
oplossingen voor
alle mogelijke
bouwprojecten
Staal staat bekend om zijn
uitzonderlijke mechanische
eigenschappen die een
hoge belasting en groot
draagvermogen mogelijk
maken.
ODS levert met de stalen en rvs profielen van
Jansen totaaloplossingen in stalen ramen,
deuren en gevels. Staal is uiterst solide en
vormvast. Dit maakt grotere glaspartijen met
smalle profielen mogelijk, zodat de architect
maximaal kan spelen met lichtinval.
De gelaste constructies zijn stijlvol afgewerkt,
onderhoudsvriendelijk en realiseerbaar in elke
RAL-kleur. Zo dragen Jansen profielen bij aan
het architecturale concept van het gebouw.
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1 & 2 RBSC, ZEEBRUGGE | Wim Goes | Lootens Line NV | © Filip Dujardin
3 VILLA KAPLANSKY | B-architecten | deknock & aerts BVBA | © Ilse Liekens
4 PRIVÉWONING | CAAN Architecten | Lootens Line NV | © Thomas De Bruyne
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Creatief en voortvarend
aan de slag met rvs
en stalen profielen
1

STALEN RAMEN MET HOGE
ISOLATIEWAARDEN

Smalle profielen,
grote afmetingen,
maximale
lichtinval
Bij stalen ramen geven de
lasverbindingen grote stijfheid
aan de elementen. Dit maakt
het mogelijk om met smalle
profielen relatief grote
afmetingen te overbruggen. De
elasticiteitsmodulus van staal
is driemaal hoger dan die van
aluminium. Met staal kunnen
grote overspanningen bereikt
worden zonder uitzetvoegen.
Zowel de geïsoleerde Janisol® raamprofielen als
de niet-geïsoleerde Economy 50 raamprofielen
zijn ook in rvs leverbaar. De vraag naar beter
isolerende raamsystemen stijgt. Hiervoor heeft
Jansen de serie Janisol® HI ontwikkeld. Deze
profielserie combineert de voordelen van staal
met de passiefhuisnorm.
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1 & 2 PRIVÉWONING, VERANDA | Glenn Reynaert | Lootens Line NV | © Filip Dujardin
3 & 4 PRIVÉWONING, VOUWDEUREN | Guerilla Office Architects | © Geert De Neuter
SCHETS PRIVÉWONING, VOUWDEUREN | Geert De Neuter | © Geert De Neuter
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Gelaste constructies
zijn sterker

3

STALEN DEUREN

IJzersterke smalle profielen die u
kunt combineren
Met onze stalen deursystemen kunt u met relatief smalle
profielen grote deuren construeren. Omdat stalen deuren
door middel van lasverbindingen worden samengesteld,
hebben de elementen een grote stijfheid. Dit resulteert in
grote glasoppervlakten en dus een transparant karakter.
Alle deursystemen zijn esthetisch op elkaar afgestemd. Het geïsoleerde Janisol® systeem
en de niet-geïsoleerde Economy systemen hebben allemaal hetzelfde aanzicht. Het grote
voordeel hiervan is dat deze in projecten gecombineerd kunnen worden zonder dat de
verschillen zichtbaar zijn, ook niet wanneer u besluit één van deze series brand- en/of
inbraakwerend uit te voeren. Dit biedt de architect, daar waar verschillende toepassingen
nodig zijn, eenheid in het ontwerp.

4
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Hoge stijfheid
maakt grote overspanningen mogelijk

vliesgevels

1

VLIESGEVELS, KOEPELS,
GLASDAKEN EN SE RRES

Staal vormt de
esthetische basis
waarop u verder
bouwt
Jansen VISS is een systeem
van geïsoleerde stijlen en
regels voor vliesgevels.
Met een gering aantal
onderdelen bent u in staat
om de meest uiteenlopende
gevelconstructies, koepels,
glasdaken of serres zowel
verticaal als schuin te
construeren.
De stalen draagstructuur bestaat in een
aanzichtbreedte van 50 mm of 60 mm en
heeft standaard een diepte tot 150 mm. Met
VISS Ixtra kunnen nog grotere overspanningen
worden gerealiseerd en behoudt de gevel een
licht en transparant karakter.
Met Jansen VISS kan de architect of opdrachtgever meerdere eisen in één gevel verenigen.
Akoestische eisen, strenge thermische isolatie
eisen en brandwerendheid worden probleemloos geïntegreerd, zonder dat de esthetiek in
het gedrang komt. Hier komt alles samen.

2
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1 DRENTS MUSEUM, ASSEN | EEA Erick van Egeraat Associated | ZNR BV | © Ronald Tilleman
2 DIERGAARDE BLIJDORP ROTTERDAM | Broekbakema | J.M. van Delft & Zn. BV | © Kees Stuip
3 & 4 MAS MUSEUM AAN DE STROOM, ANTWERPEN | Neutelings Riedijk Architecten | LOCS | © Sara Blee
5 DRENTS MUSEUM, ASSEN | EEA Erick van Egeraat Associated | LOCS | © Herman Ectors
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BRAND-, INBRAAK- EN KOGELWEREND

Brandwerende systemen met
architecturale waarde
De smelttemperatuur van staal ligt aanzienlijk hoger dan bij
ander schrijnwerk. De stalen raam-, deur- en gevelsystemen
van Jansen worden veelvuldig in projecten toegepast
vanwege de hoge toegevoegde waarde op esthetisch vlak
én veiligheid.

4

ODS levert voor elk profielsysteem inbraakwerende toepassingen volgens de geldende
normen. Samen met Jansen hebben wij een uitgebreid testprogramma doorlopen om voor
iedere serie ook een brandveilige versie - onder andere Jansen VISS Fire - te ontwikkelen.
Dit programma is uitgegroeid tot een uitgebreid pakket aan oplossingen. Zo bieden wij
brandveilige compartimenteringssystemen onder Europese, Belgische en Nederlandse
certificering. Ook dan geldt dat alleen met toepassing van de juiste materialen en de juiste
montage de brandwerendheid gegarandeerd is.

Gecertificeerde veiligheid
voor extra zekerheid

Testen alleen is niet voldoende wanneer het gaat om veiligheid. Omdat ODS maar één
schakel in het bouwproces is, laten wij ons samen met onze gespecialiseerde verwerkers
vrijwillig door externe keuringsinstanties controleren. Dit betekent dat iedere stap in het
productieproces gecontroleerd wordt. Alleen door zo te werken, kan de vereiste zekerheid
geboden worden.
Wij werken in België volgens het Benor/ATG-keurmerk en in Nederland zijn wij KOMOgecertificeerd met het productcertificaat van SKG-IKOB.

5

17

i
Renovatie
met staal

1

2
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Passend bij hoe het ooit
bedoeld was

3

STALEN KOZIJNEN , NOSTALGISCHE UITSTRALING MET
MODERN COMFORT

Ons industrieel erfgoed
verdient Jansen
Bij renovatieprojecten ligt de keuze voor stalen raam- en
deurprofielen voor de hand. Gelukkig leeft het besef dat we
ons historisch erfgoed moeten bewaren. Daarbij hoort de
juiste materiaalkeuze.
Janisol Arte en Art 15
Janisol Arte en Art 15 werden in opdracht van ODS door het Zwitserse Jansen speciaal ontwikkeld voor renovatieprojecten van architecturaal erfgoed. Monumentale panden, statige
fabriekshallen en oude pakhuizen worden gekenmerkt door karakteristieke ramen met ranke
profilering. Met de slanke Jansen profielen zijn deze perfect te reconstrueren én te isoleren.
Het prachtige aanzicht van vroeger, gecombineerd met de hoogste isolatie-, comfort-, en
kwaliteitseisen van nu.
De Janisol Arte en Art 15 profielen overtuigen door smalle aanzichtbreedten. De gekozen
grondstoffen - staal en een glasvezelversterkte hoogwaardige kunststof - garanderen een
minimum aan warmteverlies bij een maximum aan stabiliteit. In deze profielen kan de
gebruikelijke isolerende beglazing zonder problemen ingebouwd worden. Met slechts enkele
profielen kunnen de klassieke typen beweegbare delen voor gebouwen gerealiseerd worden.
Gelukkig zijn er steeds meer mensen met historisch besef en dat maakt dat bestekken
tegenwoordig vaker vragen om esthetisch passende oplossingen die uiteraard ook voldoen
aan alle geldende eisen en wensen van vandaag de dag. Janisol Arte en Art 15 passen daar
naadloos in. Janisol Arte voldoet aan de allerhoogste eisen op het gebied van wind- en
waterdichtheid en thermische isolatie volgens CE productnorm EN 14351-1. Een staaltje
Zwitsers vakwerk dat gezien mag worden.
Art 15 is de ideale profielserie voor stijlvolle stalen binnendeuren met grote beglazingen.
Deze stalen deuren geven het interieur niet alleen een strak en stijlvol uiterlijk maar een
dubbele dichting rondom en een valdorpel bieden ook extra comfort.
Om het uiterlijk een persoonlijke touch te geven is er de keuze uit verschillende soorten
glasinklemming: contour-glaslijsten, L-profielen of een moderne variant van stopverf.
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1 BOEKENTOREN GENT | Henry van de Velde | Lootens Line NV | © Sergeysels
2 BOEKENTOREN GENT | Robbrecht en Daem | Lootens Line NV | © Universiteitsbibliotheek Gent
3 GEMEENTEHUIS VELSEN | BBN adviseurs | Smits Gemert BV | © Michael van Oosten
4 BEACH HOUSE, KNOKKE | GLENN REYNAERT architectenbureau BVBA | Lootens Line NV | © Hendrik Biegs
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Zorgeloos

100%
kwaliteit
1

ALLES PAST IN ELKAAR

Kwaliteit vraagt
om kwaliteit
Een museumdeur die duizenden
keren per dag geopend en
gesloten wordt, moet van
superieure kwaliteit zijn.
Een brandwerende deur
moet in geval van nood ook
daadwerkelijk zijn werk doen.
Kwaliteit vraagt om kwaliteit.
Investeren in professionele brandwerende deuren
en een te simpele deurdranger doet afbreuk
aan de veiligheid. Een degelijke Jansen deur
voorzien van inferieur hang- en sluitwerk kan
bij veelvuldig gebruik resulteren in problemen
die door de ongelukkige combinatie de werking
en garantie in gevaar brengen.
Daarom levert ODS een reeks gecertificeerde
producten die speciaal ontwikkeld zijn voor alle
Jansen productlijnen die wij voeren. Dat gaat
van scharnieren tot aan elektronisch gestuurde
deurdrangers om een deur volautomatisch te
sluiten. De verwerkers die wij opleiden, zorgen
ervoor dat u maximaal kunt profiteren van
onze producten.

2
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genieten

ONDERHOUD, SERVICE EN GARANTIE

ODS staat voor de kwaliteit van al
haar producten en diensten
Als eindgebruiker doet u zaken met een architect of bouw
bedrijf, die op hun beurt zaken doet met ODS. In alle
gevallen geldt dat wij desgewenst uw vaste aanspreekpunt
kunnen zijn voor onderhoud, service en garantie.

3

De allerbeste automerken moeten om de zoveel kilometer worden onderhouden. Dat geldt
ook voor de allerbeste ramen, deuren en gevels. Op gezette tijden dienen vitale onderdelen
te worden nagelopen. Dit komt de levensduur ten goede en voorkomt problemen op de
langere termijn.

Uw garantie voor
100% kwaliteit

Onze kwaliteitsproducten worden veelvuldig toegepast in zowel privéprojecten als openbare gebouwen zoals scholen en stations- en kantoorgebouwen. Ieder type gebouw vervult
een andere functie en vraagt om een bijpassend type onderhoud. ODS kan u als fullservice
partner compleet ontzorgen door een onderhoudsplan voor u op te stellen. Hierin leggen
we alles vast zodat u gegarandeerd bent van een gebruik zonder zorgen.

VRAA G ADVIES AAN ODS,
HET IS GRATIS!
-	Gebruik de Jansen bestekteksten die ODS
u verstrekt. Ze bevatten belangrijke elementen die de eindkwaliteit van uw projecten
zullen bepalen. Ze eisen de verwerking en
materiaalbehandeling volgens de regels van
de kunst en geldende normen, en sluiten het
gebruik van inferieure alternatieven uit.
-	Verzoek bij aanbesteding de bekendmaking
van de onderaannemer waarmee de aanbesteding volgens uw bestektekst gewonnen
werd.
-	Vraag bij aanbesteding aparte prijsspecificaties
op voor het onderdeel stalen ramen en deuren. Belangrijke prijsverschillen duiden vaak
op verkeerde interpretaties van uw ontwerp
en onvoldoende oog voor belangrijke details.
-	Vraag naar de CE-markering indien van
toepassing. De CE-markering garandeert de
kwaliteit van de gebruikte materialen, dat
het volledige systeem bepaalde kwaliteitstesten heeft ondergaan en dat de verwerker
garant staat voor levering en plaatsing
conform de productpas van het systeem.
-	Vraag naar het Benor/ATG label (B) of
KOMO-certificaat (NL) voor brandwerende
deuren. U weet dan dat de verwerker zowel
in de werkplaats als op de bouwplaats door
onafhankelijke controle-instituten gecontroleerd wordt op werkmethode en kwaliteit.
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1 WONING LKS LIER | P8 architecten | TMW | © Luc Roymans
2 LALO, ANTWERPEN | Sculp IT architecten | Lootens Line NV | © Luc Roymans
3 DIERGAARDE BLIJDORP ROTTERDAM | Broekbakema | J.M. van Delft & Zn. BV | © Kees Stuip
4 DE CACAOFABRIEK HELMOND | Architectenbureau Cepezed | Smits Gemert BV | © Jannes Linders
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ALLES DRAAIT OM DUURZAAM DENKEN EN DOEN

Omdat we maar één wereld hebben,
maken we die graag wat mooier
Staal is op zich een zeer ecologisch verantwoord product.
Het kan na de lange levensduur volledig worden gerecycled.
Daarbij zijn onze systemen zo ontwikkeld dat onnodig
energieverbruik wordt vermeden. Zo zijn de Jansen VISSsystemen volledig met mechanische T-verbindingen te
plaatsen.
Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft 4 Jansen systemen
beoordeeld op milieuprestaties. Jansen VISS vliesgevels, Janisol Arte ramen, Janisol HI
ramen en Economy deuren ontvingen een zeer goede beoordeling en voldoen daarmee aan
de gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur®.
Het Jansen VISS vliesgevelsysteem blijk het meest duurzame systeem te zijn in de markt.
De laagste schaduwkosten in de markt levert de classificering 1A op volgens het NIBE.
Jansen VISS gevels kunnen volledig als circulair systeem worden ingezet.
Wij garanderen dat u de voordelen van staal maximaal kunt benutten bij het ontwerp.
Hierdoor zijn bijzonder slanke profileringen haalbaar die maximaal daglicht in uw project
toelaten. Naast het mentale comfort is dit licht gratis en bespaart u op kunstlicht. Er zijn
meer energievoordelen.
Jansen gevels isoleren volgens de passiefhuisstandaard en kunnen zelfs energie
opwekken. Wij berekenen voor u de energiebesparing en uw potentiële opbrengst. ODS
levert – onder andere met de productlijn van Janisol Arte – oplossingen die langer meegaan,
passend bij het cradle-to-cradleprincipe én bij hoe het ooit bedoeld was. Het prachtige
aanzicht van vroeger, gecombineerd met de hoogste isolatie-, comfort- en kwaliteitseisen
van nu.
We zetten met Jansen niet alleen duurzame producten in de markt die lang meegaan. ODS
stimuleert circulair denken actief bij architecten en ramenfabrikanten. Hergebruik van eerder afgewerkte stalen elementen is mogelijk door ze een nieuw leven te geven in bestaande
en nieuwe projecten.
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KLOECKNER METALS EN DE VOORDELEN VOOR U

Lokale marktkennis,
schaalgroottevoordeel,
slagkracht en degelijkheid
Kloeckner Metals is een toonaangevende multi-metal
distributeur en levert een breed assortiment staal, rvs,
aluminium, non-ferro en technische producten voor de bouw
en industrie.

3

Sinds 1993 maakt ODS deel uit van het Duitse Kloeckner concern, een wereldwijd beurs
genoteerd handelsconcern dat voornamelijk actief is in Europa en de Verenigde Staten met
een jaaromzet van meer dan zeven miljard euro.
Ons hoofdkantoor in Barendrecht en onze Antwerpse vestiging bundelen voor u alle kennis
uit de markt op het vlak van geveltechniek. Die kennis en jarenlange ervaring is beschikbaar
voor u, dus maak er gebruik van. Onze ervaren adviseurs staan voor u klaar!

Wij zijn er voor u!
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1 BEDRIJFSGEBOUWEN LOOTENS LINE DEINZE | Caan architecten | Lootens Line NV | © Thomas Debruyne
2 ERASMUS PAVILJOEN ROTTERDAM | Powerhouse | Rollecate BV | © Christian van der Kooy
3 & 4 PRIVÉWONING | Beel & Achtergael Architecten | © Filip Dujardin
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Building on Profiles

i
Heeft u nog
vragen?

Kloeckner Metals ODS Nederland Dak- en geveltechniek
Donk 6, 2991 LE Barendrecht
Postbus 69, 2990 AB Barendrecht
T +31 180 - 640 887 | F +31 180 - 640 325
info@ods-geveltechniek.nl
www.ods-geveltechniek.nl
www.archello.com/en/jansen
www.linkedin.com/company/ods-jansen
Kloeckner Metals ODS België Dak- en geveltechniek
Straatsburgdok Noordkaai 33, 2030 Antwerpen
T +32 3 - 286 87 60 | F +32 3 - 281 18 67
info@ods.be
www.ods.be

