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Nuts-Infratechniek

ODS staat voor ruim 200 jaar kennis en kunde op het gebied van 

staal- en non-ferro producten. Een compleet assortiment, een 

gestroomlijnde logistiek en de mogelijkheid om bewerkingen uit  

te voeren vormen de kracht van ODS.

De afdeling ODS NUTS-Infratechniek levert totaaloplossingen op 

maat voor het transport en de distributie van water en energie. Wij 

leveren op basis van uw ontwerpeisen, de juiste materialen tegen 

concurrerende prijzen.

Water

Waterschappen en 

Hoogheemraadschappen

De waterschappen in Nederland richten 

zich hoofdzakelijk op het regionale 

waterbeheer en de zuivering van 

afvalwater. ODS draagt bij aan het op 

juiste niveau brengen van de kwantiteit 

en kwaliteit van het afval- en 

oppervlaktewater. We doen dit door het 

aanbieden van totaaloplossingen voor 

het transport van afvalwater, 

afvalwaterzuiveringen en gemalen voor 

oppervlakte- en rioolwater. 

Drinkwaterbedrijven

Schoon en betrouwbaar drinkwater, dat 

is het doel van de drinkwaterbedrijven 

in Nederland. Om dit te kunnen 

garanderen moeten zij aan veel 

kwaliteitseisen voldoen. Bij ODS maken 

we gebruik van kwaliteitsproducten en 

geven wij u graag advies dat aansluit op 

uw ontwerp, waardoor de meest 

voordelige en praktische 

totaaloplossing ontstaat.
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Kennis delen
Ingenieursbureaus

Ingenieursbureaus ontwerpen installaties voor de 

bovengenoemde nutsbedrijven. 

ODS verstrekt de meest actuele product gerelateerde informatie 

aan deze bureaus. Deze informatiestroom is een constant 

onderdeel van ons werk. Hoogwaardige technologische kennis 

delen op basis van feiten en ervaring.

Energie
Energiebedrijven

De energiebedrijven zijn afhankelijk van 

goede materialen om hun 

voorzieningen leveringszeker te kunnen 

distribueren. Om de duurzaamheid en 

veiligheid te garanderen, komt er veel 

kijken bij het maken van de 

materiaalkeuze. ODS is zich daarvan 

bewust en draagt bij door het leveren 

van kwaliteitsproducten en het geven 

van advies waar dat gewenst is.

Aannemers
Aannemers

Met aannemers delen wij kennis die 

veelal opgedaan wordt in de praktijk. 

Deze bedrijven zijn innovatief genoeg 

om bestekken te toetsen aan de 

nieuwste ontwikkelingen. ODS speelt 

daar op in en zoekt het evenwicht 

tussen productinnovatie en economisch 

voordeel. Dat levert een breed en 

vernieuwend productenpakket op voor 

deze doelgroep.
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Meer informatie: Wilt u meer weten over dit product van NUTS-Infratechniek of over ons overige assortiment, neem 
dan contact op met (uw contactpersoon bij) ODS.
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Assortiment NUTS-Infratechniek
• stalen buizen, flenzen en fittingen

•  vlinderkleppen

•  schuifafsluiters

•  terugslagkleppen

•  klepafsluiters

•  regelventielen

•  kogelkranen

•  pendelstukken

•  pas- & uitbouwstukken

•  overgangskoppelingen

•  isolatiekoppelingen 

•  filters

•  hydranten

•  straatpotten

Overig assortiment
• bouwtechnische producten

• walserijproducten

• koudgewalste profielen

• dunne platen

• geperforeerde platen

• roosters en traptreden

• aluminium

• speciaalstaal

• roestvaststaal

• non-ferro

• stalen en kunststof buizen, flenzen en 

fittingen

• sprinklers

• leidingen en appendages

• instrumentatie

Een voorbeeld van de producten in het assortiment van ODS die 

aansluiten bij de producten op de foto.
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