
Energiecentrales

NUTS-Infratechniek

Als het gaat om materialen voor energiecentrales levert 

ODS u een compleet pakket oplossingen van topkwaliteit. 

Daarnaast geven wij u graag advies dat aansluit bij uw 

ontwerp. Kortom, een op maatgesneden totaaloplossing uit 

één hand.

I N S T A L L A T I E



NUTS-Infratechniek 

Telefoon: 0180 640 883 

Fax: 0180 640 211

E-mail: nuts-infratechniek@odsbv.nl

Donk 6, 2991 LE  Barendrecht

Postbus 69, 2990 AB  Barendrecht 

www.odsbv.nl
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Breed programma

ODS levert een groot deel van de leidingen 

en appendages die in energiecentrales 

worden toegepast. Het gaat hierbij 

voornamelijk om koelleidingen en lagedruk-

gasleidingen. Daarnaast worden veel ODS 

constructiematerialen gebruikt voor 

nieuwbouw en renovatie. 

Constructie werkplaatsen

ODS voorziet de werkplaatsen bij deze 

centrales op regelmatige basis van materialen. 

Bijna dagelijks worden deze gebruikt bij het 

onderhoud van gecompliceerde installaties. 

Hiervoor is een constante aanvoer van 

materialen noodzakelijk. ODS bewijst zijn 

meerwaarde door het op tijd leveren van 

een breed scala aan producten.

Innovatie

We zijn continu op zoek naar product-

innovaties, met als doel het verbeteren van 

onze producten. Deze dienen wel aan de 

gestelde eisen te voldoen. Dit geeft de 

zekerheid van een probleemloze installatie 

en een lange levensduur. 

Kwaliteit / Instrumentatie

Wij adviseren u graag in de ontwerpfase, 

zodat de beste prijs/kwaliteit-verhouding 

ontstaat. 

Dit sluit naadloos aan bij de ijkingen en 

kalibraties die de afdeling Instrumentatie 

van ODS uitvoert. Defecte meters worden 

nauwgezet geïnspecteerd en gerepareerd.

Assortiment NUTS-Infratechniek

• stalen buizen, inwendig gecemen-

teerd en uitwendig voorzien van PE 

of PP

• stalen hulpstukken, inwendig 

gecementeerd en uitwendig voorzien 

van PE of Epoxy coating

• overgangskoppelingen

• pas- & uitbouwstukken / pendelstuk-

ken

• (dubbel excentrische) vlinderkleppen 

• schuifafsluiters

• verlengspindelsystemen

• straatpotten

• bedieningssleutels

Overig assortiment

• bouwtechnische producten

• walserijproducten

• koudgewalste profi elen

• dunne platen

• geperforeerde platen

• roosters en traptreden

• aluminium

• speciaalstaal

• roestvaststaal

• non-ferro

• stalen en kunststof buizen, fl enzen 

en fi ttingen

• sprinklers

• leidingen en appendages

• instrumentatie 
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 Meer informatie: Wilt u meer weten over de producten van NUTS-Infratechniek of over ons overige assortiment, 

neem dan contact op met (uw contactpersoon bij) ODS.


