
Verchroomde 
Strip FOIL, 

STRIP, 
ROL 
EN 

DRAAD

Snelle 
Levertijden

UITGEBREID 
ASSORTIMENT 

METALEN

Lage breedte/
dikteverhouding 
3:1 uniek in de 

industrie (normaal 
minimum is 8:1)

Meer Dan 
75 Jaar 

Ervaring

We Helpen Fabrikanten Over De Hele Wereld 
Duurzamer En Gestroomlijnder Produceren



De hierin verstrekte informatie wordt in goed vertrouwen gegeven en is gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Echter wordt door de Knight 
Group en haar dochterondernemingen geen aansprakelijkheid geaccepteerd met betrekking tot enige handeling door een derde partij uitgevoerd, 
vertrouwend op die informatie.  Enig advies dat door de Onderneming aan enige derde partij wordt verstrekt, is alleen bestemd voor assistentie aan 
die derde partij en zonder enige aansprakelijkheid van de zijde van de Onderneming.

Enig contract tussen de Onderneming en een klant zal onderworpen zijn aan de Verkoopvoorwaarden van de Onderneming. De omvang van de 
verplichtingen van de Onderneming ten opzichte van een klant wordt duidelijk uiteen gezet in deze Voorwaarden, waarvan een kopie op verzoek 
verkrijgbaar is en welke ook op onze website kunnen worden gevonden.

Knight Group

Visit our websites:
Main: www.knight-group.co.uk/nl
Offcuts: 
www.pmdirect.be
www.ksmdirect.co.uk
           
Precision Metals EU
Industriezone Mechelen-Noord (D) 
Omega Business Park
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen 
Belgium
Telephone: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90
export.sales@knight-group.co.uk

Knight Strip Metals Ltd
Sales, Processing & Warehouse 
Saltley Business Park
Cumbria Way, 
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom
Telephone: +44 (0)121 322 8400
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977
sales@knight-group.co.uk

Head Office
Linkside, Summit Road
Cranborne Industrial Estate
Potters Bar, Hertfordshire 
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251
Fax: +44(0)1707 651238
info@knight-group.co.uk
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Over Ons
De Knight Group is een familiebedrijf dat sinds 
1940 een solide reputatie heeft opgebouwd als 
leverancier van producten en oplossingen van 
topkwaliteit voor fabrikanten over de hele wereld.  
We zijn nu een van de grootste opslag- en 
productiefaciliteiten voor precisiestrip in Europa.  
De Knight Group bestaat uit Knight Strip Metals 
(KSM), met productiefaciliteiten in het Verenigd 
Koninkrijk, en Precision Metals EU (PM) in België, 
en is een vakhandelaar en verwerker van diverse 
metalen. We leveren rollen, strips en draden aan 
fabrieken op zes continenten.

We staan bekend om onze kwaliteit, innovatie 
en betrouwbaarheid, waardoor we de eerste 
keuze zijn voor bedrijven in uiteenlopende 
bedrijfstakken. We blijven vooruitstrevend, 
gesterkt door onze kernwaarden.  Hoewel ons 
huidige bedrijf indrukwekkend is, wordt in de 
komende jaren aanzienlijk geïnvesteerd in de 
verbetering van faciliteiten en nieuwe machines 
in Birmingham om de uitbreiding van de Knight 
Group blijvend te ondersteunen.

We hebben een uitgebreid aanbod van 
precisiestrip en draden. Onze voorraad behoort 
tot de grootste assortimenten in Europa, 
waaronder: Roestvast Staal, Zacht Staal, Nikkel 
en Nikkellegering, Titanium en Titaniumlegering, 
Aluminium en Aluminiumlegering, Brons en 
Koperlegering.  We stemmen ons bedrijf af op 
uw behoeften. 

VERKRIJGBAAR ALS 
FOIL, STRIP, ROL EN DRAAD

ROESTVRIJ STAAL

TITANIUMLEGERING

NIKKELLEGERING

ALUMINIUMLEGERING 

ALUMINIUM BEKLEDING

KOPERLEGERING

ZACHT EN KOOLSTOFSTAAL

CLAD’ EN ‘PLATED’ METALEN

Producten
Met meer dan 2500 artikelen op voorraad en de aankoop van een 
uitgebreid gamma legeringkwaliteiten, zorgen wij ervoor dat u uw 
materiaal kan hebben, hoe u het wil. Of u nu een groot volume of 
testmaterialen voor prototypen en proeven nodig hebt; wij kunnen 
het materiaal leveren overeenkomstig uw specificaties voor een 
concurrerende prijs. .
Onze Mensen
Mensen zijn altijd de kern van een bedrijf.  Bij de Knight Group 
hebben we een toegewijd team opgebouwd dat zeer veel kennis 
over en ervaring in de metaalindustrie heeft.  Ons personeel volgt 
voortdurend hoogwaardige opleidingen om zich persoonlijk te 
ontwikkelen en onze klanten de beste service in onze branche te 
kunnen verlenen.
Kwaliteit
Hoogwaardige materialen die op betrouwbare en ethische wijze 
zijn ingekocht, vormen de basis van ons bedrijf. Het is een van de 
redenen waarom we de eerste keuze zijn voor fabrikanten over de 
hele wereld.  Dit blijkt vit onze lidmaatschappen van prestigieuze 
instellingen en onze certificeringen, waaronder ISO 9001, ISO 
9120:2002.
Uitgebreide verwerkingsmogelijkheden
We bieden op maat gemaakte verwerkingsdiensten om de kosten 
en productietijden van onze klanten te verminderen. We kunnen 
u voorzien van materiaal knippen en afgewerkt volgens uw 
specificaties.
Concurrerende Prijzen
We weten dat twee van de belangrijkste factoren bij 
aankoopbeslissingen kwaliteit en kosten zijn.  Als een van de 
grootste leveranciers in Europa, kunnen we onderhandelen over de 
beste materiaalprijs, wat betekent dat u geen concessies hoeft te 
doen aan de kwaliteit om uw kosten te drukken.

Wereldwijde Inkoop En Distributie
Dankzij ons wereldwijde exportnetwerk van vrachtaanbieders, kunt u 
kiezen uit lucht-, land- of zeevracht zodat u uw materiaal kan hebben 
waar u wil, wanneer u wil.

We leveren in meer dan 61 landen over de hele wereld en elk jaar 
stijgt dit aantal.

We werken met transportbedrijven die korte levertijden kunnen 
bieden op de meeste producten en die op maat gemaakte 
verpakkingsoplossingen bieden om ervoor te zorgen dat uw materiaal 
veilig en op tijd aankomt, waar ook ter wereld u het nodig heeft.



Onze Geschiedenis

ONZE BELANGRIJKSTE SECTOREN
Luchtvaart

Petrochemisch, Olie en Gas

Chemisch Etsen Hernieuwbare EnergieAuto-Industrie

Marine Veren En Persingen Medisch

“Expertise en ervaring gecombineerd”
Onze focus op het ontwikkelen van goede relaties en partnerhips met zowel onze klanten als leveranciers, heeft geleid tot 
lagere kosten en een maximale efficiëntie in beide richtingen, zonder in te boeten aan de kwaliteit of doorlooptijden. Door 
nauw samen te werken en innovatie, ervaring en expertise te gebruiken, kunnen we oplossingen op maat maken voor uw 
individuele behoeften.

Met een divers wereldwijd klantenbestand levert de Knight Group materialen aan fabrikanten in verschillende sectoren, 
waaronder: Luchtvaart, Auto-Industrie, Bouw, Cryogene, Defensie, Energie,  Olie en  Gas, Telecommunicatie, Chemisch 
Etsen, Medisch, Chemische Engineering, Laser Snijden en andere Precisie Toepassingen

VITBREIDING
Vandaag leveren we 
aan 61 landen. Als 

een van de grootste 
onafhankelijke 

leveranciers van 
precisie strip en draad, 
dit zowel als stockist 
en servicecenter in 
Europa, blijven wij 

verder investeren in de 
kennis en de talenten 
van ons team terwijl 
we ons gamma en 

mogelijkheden verder 
uitbreiden.

OVERNAME
Knight Group heeft 
Charles Harbage, 
een producent van 

slitmachines en 
metaalverwerkingsbedrijf 

overgenomen. Deze 
groei qua extra capaciteit 

maakt van de Knight 
Group een van de 

grootste onafhankelijke 
precisie strip verwerkers 

van Europa.

START EUROPE 
OFFICE

Precision Metals EU werd 
opgericht om de nodige 
ondersteuning te geven 

en stockageruimte te 
hebben om te voldoen 

aan ons steeds groeiend 
aantal klanten in Europa.

VERHUIS
Onze productie en stock 
verhuizen naar Saltley 

wat resulteert in een nog 
grotere voorraad en meer 

machines. Ons team 
wordt ook steeds groter.

MODERNISERING
De site van Potters 
Bar werd aangepast 

om extra machines en 
voorraad te stockeren.

UITBREIDING
Met de nieuwe 

technologieën alsook 
de nieuwe materialen, 

hebben we ons 
assortiment van precisie 

strip en de voorraad 
ervan uitgebreid. We 

hebben dan ook de nodige 
uitbreidingen gedaan aan 

onze gebouwen.

OPRICHTING
E.A. Knight & Sons, 

begon als familiebedrijf 
in de metaalsector 

in Noord Londen en 
leverde producten 

over heel het Verenigd 
Koninkrijk.

2000

1958

1985
1975

Heden

1999

VERHUIS
Om ons groeiend aantal klanten en 
de toenemende vraag naar metalen 

te kunnen beantwoorden, is het 
bedrijf verhuisd naar een groter 

gebouw waar zowel de kantoren, 
het magazijn als de productiezaal 
werden samengebracht in Potters 

Bar, Hertfordshire.

19711940



Vergunningen En 
Certificaten

De klanten beslissen niet enkel een aankoop te doen 
gedreven door de prijs, maar vooral door de kwaliteit 
en de betrouwbaarheid en zijn meer en meer bezig 
met ethische en milieu aspecten. Met een steeds 
grotere druk voor transparantie is de Knight Group 
fier om meerdere goedkeuringen en accreditaties te 
hebben, toegekend door nationale en internationale 
autoriteiten, agentschappen en fabrikanten uit 
de sector. 

Ons lidmaatschap van een aantal belangrijke 
instellingen waaronder de British Stainless Steel 
Association (BSSA) biedt de zekerheid van ons 
engagement tot het fabriceren volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen en integriteit. Al onze goedkeuringen 
zijn beschikbaar op onze website: www.knight-group.
co.uk en kunnen daar gedownload worden.

We hebben een aantal certificeringen, waaronder:

British Standard Approvals
• BS EN ISO 9001, 9120 No. FM 02114
• BS EN ISO 9001 No. FM 611455

Customer Approvals
• Rolls-Royce: Approval No. 01679
• Rolls-Royce Deutchland No. 118990 / 02 
• Airbus UK: Approval No.20099 and 228990
• BAE Systems Regional Aircraft: Approval No. RALOA/00254/2
• BAE Systems: Approval No. BAE/AG/20384/MAA Airbus UK: Approval No.20099 and 228990
• Westland Helicopters: Approval No. SQA / V00246 
• Safran DK6000
• Hawker Beachcraft Approval HBIFSAS/PART2/0595
• UTC Aerospace Systems/ HS Marston Aerospace Limited Approval Certificate AS 132
• Spirit Aero Approval Certificate No: SPIRIT1298
• Meggitt Certificate: MQAG/2012/MCSD/MCSC/D/115

Specialist Accreditations
• EcoVadis Silver Award
• Forestry Commission: Wood Packaging Certificate - Number FC1051



Kwaliteit

Ons voornaamste doel is om onze klanten volledige verzekering 
en voldoening te geven in de kwaliteit van onze producten en 
diensten. Wij zijn de bevoorrechte leverancier van fabrikanten over 
de hele wereld, dankzij de betrouwbare kwaliteit van de producten 
en diensten die onze klanten ontvangen en hun blijvend vertrouwen 
dat onze concurrerende prijs onze kwaliteit niet in gevaar brengt. 

Onze bedrijven werken volgens een ‘Quality Management System’ 
/ kwaliteitssysteem omschreven als ISO 9001/AS9120 Rev A, 
goedgekeurd door BSI.  Wij werken samen met BSI die regelmatige 
controles uitvoeren overeenkomstig deze normen en nagaan of we 
steeds efficiënt en verantwoord werken. 

We werken binnen het kader van ISO 9001 en 9120 en ons 
kwaliteitssysteem beantwoordt of overtreft deze criteria. Wij 
evalueren regelmatig onze werkwijze om steeds een efficiënt en 
robuust proces te kunnen verzekeren met de nodige ondersteuning 
en beschikbare middelen. Alle medewerkers van de Knight 
Group krijgen regelmatig training om vertrouwd te blijven met 
en zich te houden aan ons kwaliteitssysteem. De inzet van onze 
medewerkers zorgt ervoor dat de levering en verwerking van al het 
materiaal voldoet aan de gestelde normen. Hierdoor zijn we altijd in 
staat om te voldoen aan de eisen/specificaties van de klant en om 
kwaliteitsproducten te leveren en te verwerken. 

Om snelle doorlooptijden mogelijk te maken, doen wij in ons 
bedrijf testen op het gebied van trek- en hardheidsanalyses 
en chemische analyses. We kunnen op aanvraag eveneens 
volledige traceerbaarheid van onze materialen verschaffen en 
conformiteitsattesten worden steeds standaard bij ons materiaal 
geleverd. Voor verdere verzekering van onze integriteit en onze 
duurzaamheid zijn wij reeds lang lid van een aantal instellingen 
waaronder de British Stainless Steel Association (BSSA), Institute 
of Spring Technology (IST), Midlands Aerospace Association (MAA) 
en de Photo Chemicaliën Machining Institute (PCMI). 

De Knight Group voldoet te allen tijde aan alle statutaire en 
reglementaire vereisten. Daarnaast voeren wij onze activiteiten uit 
in strikte overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale 
en internationale wettelijke normen. Wij streven ernaar om op een 
ethische manier tewerk te gaan met bijzondere nadruk op vrije 
concurrentie en het verwerpen van elke vorm van corruptie.



Verchroomde Strip

Verchroomde Strip wordt vervaardigd door een dunne laag 
materiaal op het oppervlak van een ander materiaal aan te 
brengen; goedKoper metaal, doorgaans zachte en roestvrij 
stalen.  Dit kan een decoratieve afwerking opleveren voor 
minder kosten. Dit maakt het een ideaal materiaal voor veel 
toepassingen, waaronder voor binnenhuisafwerkingen, 
zoals leuningen, verlichtingsarmaturen, open haarden, 
gordijnstangen en uiteinden, sieradenstandaards 
en auto-onderdelen.  Er zijn nog meer voordelen, 
zoals verbetering van de corrosiebestendigheid, 
soldeerbaarheid, draagbaarheid, verfhechting, 
infraroodreflectie, wrijvingsvermindering en verandering 
van de geleidbaarheid, afhankelijk van de combinatie van 
de gekozen materialen.  Door de kostenbesparing wordt 
steeds vaker voor Plating Van Metalen gekozen.

Elektrische Toepassingen Voor Plating Van Band

Plating van metaalband worden steeds vaker gebruikt 
in elektrische toepassingen, voornamelijk vanwege 
de stijgende metaalprijzen van de traditionele non-
ferromaterialen die in de elektrische industrie worden 
gebruikt. 
Typische toepassingen zijn:
• Connectors
• Schakelinstallatie
• Boogplaten Voor Stroomonderbreker
Een aantal voorbeelden van plating van strips...
• uitstekende vervormbaarheid en vorm
• beste corrosieweerstand
• uitstekende soldeer- en lasbaarheid en 

eigenschappen van plating achteraf
• kostenbesparing door volledig ander materiaal te 

gebruiken of niet achteraf te hoeven verchromen
• minder impact op het milieu

We kunnen een reeks Plating Van Metalen en 
afwerkingen leveren die op uw behoeften aansluiten, 

waaronder:
Beplatingsmateriaal Substraatmateriaal Finishes

Messing Zacht Staal Blank, Satijn/
Geborsteld en Antiek

Nikkel Zacht Staal Blank, Satijn/Geborsteld 
en Spiegelzwart

Chroom Zacht Staal Blank, Satijn/Geborsteld 

Koper Zacht Staal Blank

Chroom Roestvrij Staal Blank, Satijn/Geborsteld



VERCHROOMDE STRIP

KOSTENEFFECTIEVE 
OPLOSSINGEN VOOR 

OPPERVLAKTE 
BESCHERMING 
EN ESTHETISCH 
AFWERKINGEN



Verwerking

Uw Materiaal Op Uw Manier
De Knight Group is marktleider op het gebied van 
toelevering en verwerking van strips, rollen en draden, 
waarbij consistent de verwachtingen van kwaliteit, 
service en prestaties worden overtroffen.  Met een 
aantal accreditaties, waaronder ISO 9001 en AS 
9120, zijn we de voorkeursleverancier van fabrikanten 
over de hele wereld, waar kwaliteit, betrouwbaarheid 
en gestroomlijnde productie kernwaarden zijn.   De 
meeste fabrikanten hebben te maken met een 
toenemende vraag naar goederen die steeds sneller 
en met steeds lagere marges moeten worden 
geleverd.  Door te kiezen voor de verwerking die op 
uw specifieke behoeften aansluit, kan uw materiaal 
worden voorbereid en geleverd in de exacte grootte, 
lengte en afwerking die u nodig hebt. Dit bespaart u 
enorm op productietijd en kosten.  We bieden een 
uitgebreid prijsbereik en de flexibiliteit alleen de 
services te kiezen die u nodig hebt. Zo beschikt u over 
maximale veelzijdigheid tegen minimale kosten.
We hebben goed geïnvesteerd in onze aangepaste 
machines en opleiding van ons bedieningsteam, zodat 
we een uitgebreide reeks service kunnen aanbieden 
als aanvulling op onze uitgebreide voorraad.

8 Kniplijnen
5 Kantbewerkingslijnen

27 Herrolmachines
26 Snijlijnen

5 Kruislingse Wikkellijnen

Superieure breedte/dikteverhouding 
van 3:1 vergeleken met de 
industriestandaard van 8:1

Ultrafijne Toleranties
Breedte +/- 0.025mm (0.001”)

Dikte - 0.013mm tot 6.5mm
(0.0005” to 0.26”)

Breedte -  0.64mm to 1100mm 
(0.025” to 43”)



VERPAKKINGSOPLOSSINGEN 
OP MAAT

Als u aangepaste materiaalformaten en verwerkingsopties 
nodig hebt, dan is aangepaste verpakking een logische 
behoefte.  Dankzij onze eigen verpakkingsontwerpers, 
kunnen we aangepaste verpakkingsoplossingen aanbieden 
die uw materiaal beschermen tijdens het vervoer.   Welke 
verwerkings- en afwerkingsopties u ook hebt gekozen; uw 
producten worden zorgvuldig verpakt en worden veilig en 
gebruiksklaar bij u bezorgd.
U kunt het stripmateriaal ontvangen als platte haspels, 
kruislings gewikkelde haspels, platte onbewerkte platen 
en platen.  Kabels kunnen worden geleverd op lengte 
gesneden, op haspels, vormers of spoelen; aansluitend op 
uw specifieke behoeften.

KIES EEN VAN ONZE 
VERTROUWDE 

PARTNERS OF UW EIGEN 
VOORKEURSTRANSPORTEUR

We geloven stellig dat al onze klanten hun materiaal 
op hun eigen manier zouden moeten kunnen 
ontvangen. Dank zij ons wereldwijde netwerk van 
vrachttransporteurs kunt u kiezen uit lucht-, land- of 
zeetransport zodat u uw materiaal kunt ontvangen 
waar u wilt, wanneer u wilt.     
Er is ook een mogelijkheid om uw eigen ophaling 
vanaf onze vestiging in Birmingham & Mechelen te 
regelen, hetgeen via ons verkoopteam kan worden 
georganiseerd

8 Kniplijnen
5 Kantbewerkingslijnen

27 Herrolmachines
26 Snijlijnen

5 Kruislingse Wikkellijnen

Superieure breedte/dikteverhouding 
van 3:1 vergeleken met de 
industriestandaard van 8:1

Ultrafijne Toleranties
Breedte +/- 0.025mm (0.001”)

Dikte - 0.013mm tot 6.5mm
(0.0005” to 0.26”)

Breedte -  0.64mm to 1100mm 
(0.025” to 43”)

KIES EEN VAN ONZE 
VERTROUWDE 

PARTNERS OF UW EIGEN 
VOORKEURSTRANSPORTEUR

We geloven stellig dat al onze klanten hun materiaal 
op hun eigen manier zouden moeten kunnen 
ontvangen. Dank zij ons wereldwijde netwerk van 
vrachttransporteurs kunt u kiezen uit lucht-, land- of 
zeetransport zodat u uw materiaal kunt ontvangen 
waar u wilt, wanneer u wilt.     
Er is ook een mogelijkheid om uw eigen ophaling 
vanaf onze vestiging in Birmingham & Mechelen te 
regelen, hetgeen via ons verkoopteam kan worden 
georganiseerd



Standaard Voorraad

8 Kniplijnen
5 Kantbewerkingslijnen

27 Herrolmachines
26 Snijlijnen

5 Kruislingse Wikkellijnen

WE STREVEN STEEDS OPNIEUW NAAR EEN NOG BETERE 
PROFESSIONELE SAMENWERKING DOOR NAUW SAMEN TE 

WERKEN MET ONZE KLANTEN OM ZO HUN KLANTENBESTAND 
NOG VERDER UIT TE BREIDEN

Onze materialen en verwerking zijn zorgvuldig gekozen om te voldoen aan de 
veeleisende behoeften van fabrikanten over de hele wereld. We werken samen 
met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat we voorop lopen bij materiële 
innovatie en ervoor zorgen dat materiaal van de beste kwaliteit beschikbaar is aan 
de meest concurrerende prijzen. Met meer dan 2500 artikelen in voorraad en de 
aankoop van een uitgebreid gamma legeringskwaliteiten, zorgen wij ervoor dat u 
uw materiaal kan hebben zoals u het wil.

Standard Stock Range
WE STOCK IN EXCESS OF 2500 ITEMS, AVAILABLE AS CUT LENGTHS/ STRAIGHTENED, COILS, FORMERS OR SPOOLS

Material Stainless Steel Mild Steel
Temper ANNEALED HARD ROLLED HARD ROLLED

European
 Norm EN 10088-2:2005 EN 10151:2002 EN 10139:1998

Thickness 
Tolerances EN ISO 9445-1:2010(P) (Thickness X* not within precision range) EN10140:2006 

(precision) C

D
ES

C
R

IP
TI

O
N European 

Spec.
1.4541

BS S526
1.4404
1.4401

1.4307
1.4301

1.4310
+C1300

1.4301
+C1300 DC01 C590

AISI 321 316/316L 304L/304 301 304 -

AMS 5510 5507 5511/5513 5519 5913 -

ASTM A-240 A-240, A-266 A-240, A-266 A-666 A-666 -

THICKNESS  (mm)
WIDTH (mm)

610 980 305 610 610 305 610 305 610 610

0.025 ✓* ✓ ✓
0.05 ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.076 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.08 ✓* ✓* ✓ ✓

0.1 ✓ ✓ ✓ ✓* ✓ ✓ ✓ ✓

0.127 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.18 ✓ ✓

0.2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.25 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.38 ✓ ✓ ✓

0.39 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.45 ✓ ✓

0.5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.6 ✓ ✓ ✓

0.7 ✓ ✓ ✓

0.8 ✓ ✓ ✓

0.9 ✓ ✓

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.2 ✓ ✓

1.5 ✓ ✓ ✓



Volledig 
Assortiment

8 Kniplijnen
5 Kantbewerkingslijnen

27 Herrolmachines
26 Snijlijnen

5 Kruislingse Wikkellijnen

RANGE CAN BE SUPPLIED AS CUT LENGTHS/ STRAIGHTENED, COILS, FORMERS OR SPOOLS
OTHER GRADES AND SPECIFICATIONS AVAILABLE, PLEASE CONTACT OUR SALES TEAM WITH YOUR REQUEST

TYPE GRADES AVAILABLE
COIL STANDARD RANGE ROUND AND PROFILE 

WIRE STANDARD RANGE
Tempers 
Available

Thickness  
(mm) 

Width 
(mm)

Tempers 
Available Specifications and Forms

ST
A

IN
LE

SS
 S

TE
EL

AUSTENITIC
201, 301, 304L, 304, 305, 

320, 321, 347, 
316, 316L, 316Ti, 904L

Annealed 0.01 - 2.5 3 - 1250 

Annealed
Light Drawn
Hard Drawn

Specified 
Tensile

Round Wire 0.1 to 10.00mm dia*
Profile Wire Upto 45mm2 area

For cold worked condition, 
please contact us with your 

requirements.

Coils from 1kg to 1000kgs
Formers from 500kgs to 1000kgs
Spools - Wide Range Available

Cut Lengths/ Straightened 
from 10mm to 4m *

*Duplex 
Round Wire 0.8 – 8.00mm dia*

Cut Lengths/ Straightened 
 from 10mm to 10m

All Other 
Tempers 0.01 - 2.0 3 - 1250

FERRITIC
410S, 430, 430L, 430Ti 

(439), 441, 444

Annealed 0.05 - 2.0 3 - 650 
All Other 
Tempers 0.05 - 1.6 3 - 450 

MARTENSITIC 410, 420, 431 Annealed 0.127 - 2.50 3 - 450

PRECIPITATION HARDENING 17/4PH, 17/7PH
Annealed 0.02 - 1.5 3 - 620 

Condition ‘C’ 0.025 - 1.0 3 - 620

HEAT RESISTING STEELS 309, 310 All Tempers 
Available 0.025 - 3.0 3 - 1000

TI
TA

N
IU

M
 ALPHA Grade 1, Grade 2, 

Grade 3, Grade 4
All Tempers 

Available
0.025 - 3.00 3 - 1000

Annealed 
(soft)

1/8 Hard
1/4 Hard
1/2 Hard

Hard
Spring Hard

Round Wire 0.1 to 10.00mm dia
Profile Wire Upto 45mm2 area

Coils from 1kg to 1000kgs
Formers from 500kgs to 1000kgs
Spools - Wide Range Available
Cut Lengths from 10mm to 10m

ALPHA/BETA
Grade 5 (Ti 6Al-4V)

Grade 9 (Ti 3Al 2.5V)

BETA 21S

N
IC

K
EL

 A
LL

O
YS

COMMERCIALLY PURE NICKELS 200, 201

All Tempers 
Available 0.025 - 2.5

2 - 1000 Annealed
Spring Hard

Round Wire 0.1 to 10.00 mm dia
Upto 45 mm2 area

Coils from 0.5 kg to 1000kgs
Formers from 500kgs to 1000kgs 
Spools - Wide Range Available

Cut Lengths/ Straightened 
from 10mm to 10mm

NICKEL-COPPER ALLOYS 400

NICKEL-CHROMIUM & 
NICKEL-CHROMIUM-IRON ALLOYS

alloy K500, alloy X, 
C22, alloy C2000, alloy 

600, alloy 601, alloy 
625, alloy C 276, alloy 

718, alloy X750

IRON-NICKEL-CHROMIUM ALLOYS alloy 800, alloy 825

CONTROLLED EXPANSION ALLOYS 29/18 3  - 610

A
LU

M
IN

IU
M

PURE ALUMINIUM 1000 SERIES

All Tempers 
Available

0.01 - 3.0 3 - 1000

Sheet up to 
2000mm

Annealed 
(soft)

1/8 Hard
1/4 Hard
1/2 Hard

Hard
Spring Hard

Round Wire 0.1 to 10.0 mm dia
Upto 45mm2 area

Coils from 1kg to 1000kgs
Formers from 500kgs to 1000kgs
Spools - Wide Range Available

Cut Lengths/ Straightened 
from 10 mm to 10m

ALUMINIUM COPPER ALLOY 2000 SERIES

ALUMINIUM MANGANESE ALLOY 3000 SERIES

ALUMINIUM MAGNESIUM ALLOY 5000 SERIES 0.01 - 1.5

ALUMINIUM MAGNESIUM 
+ SILICON ALLOY

6000 SERIES 0.01 - 3.0 

ALUMINIUM ZINC ALLOY 7000 SERIES Please contact us with your requirements

CLAD ALUMINIUM n/a Please contact us with your requirements

C
O

PP
ER

, B
R

A
SS

 &
 

B
R

O
N

ZE

COMMERCIALLY PURE 
HIGH CONDUCTIVITY COPPER

C101, C102, C103, C106

All Tempers 
Available 0.01 - 3.0 3 - 1220 

Annealed 
(soft)

1/8 Hard
1/4 Hard
1/2 Hard

Hard
Spring Hard

Round Wire 0.1 to 10.00 mm dia
Upto 45 mm2 area

Coils from 1kg to 1000kgs
Formers from 500kgs to 1000kgs 
Spools - Wide Range Available

Cut Lengths/ Straightened 
from 10mm to 4m

BRASS CZ106, CZ107, CZ108

PHOSPHOR BRASS PB102, PB103

NICKEL SILVERS
CUPRONICKEL & 

HIGH COPPER CONTENT ALLOYS

NS103, NS104, NS106, 
NS107, C72500

COPPER BERYLLIUM ALLOYS CB101

M
IL

D
 &

 C
A

R
B

O
N

 
ST

EE
L

LOW CARBON STEEL
DC01, DC03, DC04, 

DC05, DC06

Annealed 0.01 - 3.0 3 - 1220 
Annealed 

(soft)
1/8 Hard
1/4 Hard
1/2 Hard

Hard
Spring Hard

Round Wire 0.1 to 10.00 mm dia 
Upto 45 mm2 area

Coils from 1kg to 1000kgs
Formers from 500kgs to 1000kgs
Spools - Wide Range Available

Cut Lengths/ Straightened 
from 10mm to 10m

All Other 
Tempers 0.01 - 2.0 3 - 1000

HIGH CARBON STEEL

C55S, C60S, C67S, 
C75S, C85S, C90S, 

C100S, C125S, 48Si7, 
56Si7, 51CrV4, 80CrV2, 
75Ni8, 125Cr2, 102Cr6

Annealed 0.05 - 3.0 3 - 650 

All Other 
Tempers 0.05 - 1.6 

3 - 610
Hardened & 
Tempered 0.127 - 3.0 

CLAD METALS AND PLATED METALS AVAILABLE, PLEASE CONTACT US WITH YOUR REQUIREMENTS



KNIGHT GROUP
www.knight-group.co.uk

De hierin verstrekte informatie wordt in goed vertrouwen gegeven en is gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Echter wordt door de Knight 
Group en haar dochterondernemingen geen aansprakelijkheid geaccepteerd met betrekking tot enige handeling door een derde partij uitgevoerd, 
vertrouwend op die informatie.  Enig advies dat door de Onderneming aan enige derde partij wordt verstrekt, is alleen bestemd voor assistentie aan 
die derde partij en zonder enige aansprakelijkheid van de zijde van de Onderneming.

Enig contract tussen de Onderneming en een klant zal onderworpen zijn aan de Verkoopvoorwaarden van de Onderneming. De omvang van de 
verplichtingen van de Onderneming ten opzichte van een klant wordt duidelijk uiteen gezet in deze Voorwaarden, waarvan een kopie op verzoek 
verkrijgbaar is en welke ook op onze website kunnen worden gevonden.

Knight Group

Precision Metals EU
Industriezone Mechelen-Noord (D) 
Omega Business Park
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen 
Belgium
Telephone: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90
export.sales@knight-group.co.uk

Knight Strip Metals Ltd
Sales, Processing & Warehouse 
Saltley Business Park
Cumbria Way, 
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom
Telephone: +44 (0)121 322 8400
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977
sales@knight-group.co.uk

Head Office
Linkside, Summit Road
Cranborne Industrial Estate
Potters Bar, Hertfordshire 
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251
Fax: +44(0)1707 651238

Visit our websites:
Main: www.knight-group.co.uk
Offcuts: www.pmdirect.be 
             www.ksmdirect.co.uk
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