
ODS Maritiem
Compleet en betrouwbaar!



ALS ÉÉN VAN DE GROOTSTE MULTI METAAL DISTRIBUTEURS VAN NEDERLAND HEEFT 

ODS EEN ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT, EEN BETROUWBARE LOGISTIEK EN 

BEWERKINGEN IN EIGEN HUIS.

2



Voor maritiem Nederland is ODS een leverancier 
bij wie u terecht kunt voor materiaal voor bijna 
elke fase in het bouw-, reparatie- of refitproces.

COMPLEET

ODS biedt keuze uit een enorme verscheidenheid aan halffabricaten, 

producten en complete systemen. Producten in staal, aluminium, roestvast 

staal en non-ferro. Beschikbaar in zeer uiteenlopende uitvoeringen zoals 

profielen, buizen, rond, plat, vierkant, strip, lasbochten, flenzen, lasverlopen, 

assenstaal met en zonder 3.2 keur, plaatmateriaal en naadloze buizen 

met en zonder keur. ODS voert ook in eigen huis bewerkingen uit. Het 

aanbrengen van SigmaWeld shopprimer, aluminium profielen met keur en 

plaat op maat gezaagd. Dit alles is verkrijgbaar bij één leverancier. 

BETROUWBAAR

Beloven wat je kunt en doen wat je belooft. Voor ODS betekent dit dat we 

de bestelde goederen aanleveren volgens afspraak. Door duidelijk en eerlijk 

te zijn, kunnen we echt doen wat we beloven. Dat vinden wij betrouwbaar.

Voor de werf, onderaannemer, constructeur, piping installateur en assen-

bewerker is ODS een onmisbare partner. Een zeer uitgebreid assortiment, 

een betrouwbare logistiek en bewerkingen in eigen huis.  

Voor maritiem Nederland is ODS daarom dé leverancier die haar klanten de 

luxe van gemak en betrouwbaarheid biedt.

ODS Maritiem
Compleet en betrouwbaar!

casco

leidingsysteem

machinekameraandrijving
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Casco
Het casco bepaalt het uiterlijk van een 
schip. Maar het casco bestaat uit meer 
dan alleen de vorm. Inzetbaarheid en 
vaareigenschappen maken de vorm van 
een casco zeer belangrijk. Logisch dat er 
aan de bouw van een casco altijd grote 
zorg besteed wordt en een cruciale fase in 
het bouwproces is.

NIEUWBOUW

Of het casco in eigen huis gebouwd wordt of door een 

subcontractor, belangrijk in deze eerste fase van het 

bouwproces is erop kunnen vertrouwen op tijd over het 

gewenste materiaal te beschikken. 

REPARATIE

Ook voor reparatiewerkzaamheden is het assortiment en 

de logistieke efficiency van ODS waardevol. Snel het juiste 

materiaal in huis om het schip zonder kostbaar tijdsverlies te 

repareren.

WAT HEEFT ODS IN HUIS?

• Profielstaal: platstaf, hoeklijn, t-profiel

• Holland profiel en Half rond

• Stalen buis: gelast en naadloos

• Aluminium scheepsbouwplaat (EN-AW 5083, 6060, 6082)

• Aluminium profiel: buis, platstaf, hoeklijn, t-profiel (6082, 6060)

• RVS plaat, hoeklijn, platstaf, buis
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Installatie
Leidingsystemen zijn in schepen 
onmisbaar. Zonder leidingsystemen kan 
een schip niet opereren. Ballastwater, 
ladingsystemen, bilge water, koelwater, 
machinekamerinstallaties, drinkwater, 
uitlaatsystemen, et cetera.

Er worden verschillende eisen gesteld die afhankelijk zijn 

van de toepassingen van de systemen. Leidingen kunnen te 

maken hebben met natuurkrachten en dus hevig geweld. 

De toepassing en de locatie van de leidingen aan boord zijn 

bepalend voor de materiaalkeuze maar ook voor de manier 

van het verbinden van de buizen. 

Het brede productprogramma van ODS heeft voor al deze 

toepassingen mogelijkheden in huis. Buizen in verschillende 

kwaliteiten en uitvoeringen, koppelingen, bochten, verlopen, 

persfitting-systeem, groefkoppelingssysteem, et cetera.

Ook hier heeft het brede pakket van ODS u veel gemak te 

bieden.

WAT HEEFT ODS IN HUIS?

• Buigbuis (EN10217) 

• Gelaste buis

• Lasbochten en lasverlopen

• Flenzen: voorlas-, verloop-, schot-, overschuif-, welding 

neck-, draad- en vlakke flenzen

• Persfitting-systeem van Mapress in Cunife en RVS 316

• Malleabele fittings

• Victaulic groefkoppelingssysteem

• Flamco ophangbeugels
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Aandrijving
De aandrijving en besturing van een schip 
zijn cruciaal. De inzet van kwalitatief 
hoogwaardige materialen is daarom ook 
belangrijk. 

Aandrijfassen, roeraskokers, schijven voor koppelflenzen 

zijn allemaal onderdelen waar u zich geen zorgen over 

wilt maken als het de kwaliteit betreft. ODS ontzorgt de 

maritieme sector door een hoogwaardig en uitgebreid 

productassortiment te bieden. Wij weten dat materiaal 

voor de aandrijving voorzien moet zijn van certificaten 

van de verschillende keuringsinstanties. Naast het 

uitstekende programma heeft ODS ook de kennis in huis van 

gecertificeerd materiaal.

WAT HEEFT ODS IN HUIS?

• S355 J2+N

• 42CrMo4

• 30CrNiMo8

• 17/4Ph

• RVS 316 (L)

• RVS 431 (1.4057)

• Duplex (1.4462)

Maar ook naadloze buis in S355J2H met keur, machinebuis 

(20MnV6) of aluminium assen (6082, 6026, 7075) of dikke 

plaat kunnen uit voorraad geleverd worden. 
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Snelheid en flexibiliteit door in-house 
bewerkingsprocessen.

ODS Maritiem
Services
IN EIGEN HUIS CONSERVEREN

Op haar eigen conserveringslijn brengt ODS de 2-componenten shopprimer 

aan, ook wel bekend als SigmaWeld. Omdat ODS actief wil bijdragen 

aan een beter milieu, wordt er de zogenaamde Sigma AquaWeld 100 

gespoten. Een watergedragen zink-sillicaat shopprimer. Deze conservering 

is equivalent met de bekende SigmaWeld, alleen de milieubelasting is vele 

malen lager. Daardoor begint de bijdrage aan het Green-passport al in het 

constructiemateriaal.

ZAGEN EN GROEVEN

Voor het Victaulic groefsysteem kan ODS buizen op maat gezaagd en 

gegroefd leveren. Het materiaal kan op verzoek voorzien worden van een 

label. Op die manier kan op locatie direct met montage gestart worden.

MARKEREN

De goederen kunnen gemarkeerd worden met bijvoorbeeld tekening- en 

partnummer.

 

SORTEREN EN VERZAMELEN

Projectmatige leveringen, gesorteerd op sectie of onderdeel is mogelijk.

CONTRACTBEHEER (AFROEPCONTRACT)

Als projecteigenaar of projectbeheerder kan een contract afgesloten 

worden. Verschillende afdelingen of subcontractors kunnen volgens de 

centraal afgesloten contractvoorwaarden materiaal afroepen. Dit biedt 

zekerheid, gemak en procescontrole.
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