
Transport & 
distributie van drinkwater

NUTS-Infratechniek

Als het gaat om transport en distributie van drinkwater 

levert ODS u een compleet pakket materialen van top-

kwaliteit. Daarnaast geven wij u graag advies dat aansluit 

bij uw leidingontwerp. 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
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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.

Bij de aanleg van transport- en distributieleidingen voor drinkwater is 

ODS bij uitstek de juiste leverancier. Wij zoeken voor u naar de juiste 

economische en technische oplossingen voor een betrouwbaar 

drinkwaternet. Vakkundig personeel staat tot uw beschikking om aan 

uw wensen te voldoen. 

Compleet programma
Het brede scala aan materialen bestaat, 

naast de stalen en gietijzeren leidingen, uit 

verschillende soorten appendages. ODS 

levert tevens pendelstukken, pas- en 

uitbouwstukken en koppelingen naar wens. 

Daarnaast kunnen wij deze materialen 

voorzien van een voor drinkwater geschikte 

coating.

Assortiment NUTS-Infratechniek
• stalen buizen, inwendig gecementeerd 

en uitwendig voorzien van PE of PP

• stalen hulpstukken, inwendig gecemen-

teerd en uitwendig voorzien van PE of 

Epoxy coating

• overgangskoppelingen

• pas- & uitbouwstukken / pendelstukken

• (dubbel excentrische) vlinderkleppen

• schuifafsluiters

• verlengspindelsystemen

• straatpotten

• bedieningssleutels

• koperen leidingen

• aluminium-kern-buis

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
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Dubbel excentrische vlinderkleppen in verschillende 

uitvoeringen

Schuifafsluiters met drukdragend deksel


