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Introduction
Brick and clay tile manufacturers know

that their cutting machines depend on

the reliable supply of high quality

cutting wires.

As the sole UK producers of single and

double loop wires, Wire Products 

have been supplying

the UK brick

manu-

facturing

market since

1985, and

are developing a

growing customer base

across the European Continent.

The Product
Our cutting wires are produced from

high-carbon M4 and M5 high tensile

wire in gauges from 0.7mm to 1.8mm.

Our machinery can output finished

wires to any length.

Products are suitable for single loop,

double loop and Fraymatic type

machines, and deliver durable cutting

efficiency time after time after time.

We also supply wire in coils or

straightened and cut to length.

Manufacturing
All products are manufactured on our

premises and are made to order.

As UK innovators in the marketplace

we have been responsible for design

and build of original cutting and

forming equipment to meet the specific

needs of our customers.

We manufacture over 50 individual

product types to meet the requirements

of our regular customer base.

Commitment
Wire Products is a family run company committed to

customer satisfaction. We offer prompt delivery,

competitive pricing and strong after sales support.

For good ideas, dependable products and a service

you can trust, please call us today or visit our web site

at www.wireproducts.net.
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Introductie
Producenten van tegels in baksteen en

klei weten dat hun snijmachines niet

zonder betrouwbare en

kwalitatief hoogstaande

snijdraden kunnen.

W i r e

Products is de enige

producent van draden met

één oog en twee ogen in het

Verenigd Koninkrijk. Al sinds 1985

voorziet het bedrijf de Britse

baksteenproducenten van snijdraden

en ook het aantal klanten op het

Europese vasteland groeit gestaag.

De Producten
Onze snijdraden zijn vervaardigd van

M4- en M5-draad met een hoog

koolstofgehalte en een grote

trekvastheid en hebben een diameter

van 0,7 mm tot 1,8 mm. Onze

machines kunnen afgewerkte draden

met alle mogelijke lengtes produceren.

De producten zijn geschikt voor

machines met draden met één oog,

draden met twee ogen en Fraymatic-

draden en leveren snijbeurt na

snijbeurt duurzame en efficiënte

prestaties. We leveren ook op maat

gesneden draden, zowel op rol als

gestrekt.

Productie
Alle producten worden ter plaatse en

op bestelling gemaakt. Als vernieuwers

op de Britse markt zijn we

verantwoordelijk voor het ontwerp en

de productie van originele snij- en

vormgevingsmachines om aan de

specifieke behoeften van onze klanten

te voldoen.

We produceren meer dan vijftig

verschillende soorten producten om

aan de vereisten van onze vaste

klanten te voldoen.



Ons Engagement
Wire Products is een familiebedrijf dat

klantentevredenheid nastreeft. Wij bieden snelle

levering, scherpe prijzen en een uitgebreide

klantenservice. Voor goede ideeën, betrouwbare

producten en een service waarop u kunt vertrouwen,

neemt u vandaag contact met ons op of bezoekt u onze

website op www.wireproducts.net.

PERFORMANCE

KERS DEPEND ON

RESTATIES WAAR

NTEN OP VERTROUWEN

Reliability
Ensuring minimum downtime and

maximum production time for our

customer’s plants is our key objective.

Normal delivery turnaround for our

standard products is 10 days from

receipt of order, and in an emergency

we can manufacture and supply to UK

customers within 24 hours. For

scheduled delivery we manufacture

and hold customer stock by

arrangement. Orders are despatched

by two-day delivery service, with our

own transport being employed for

urgent deliveries. Reliability is our

watchword, and our roster of satisfied

customers – including Hanson, Ibstock

and Lingl amongst them – speaks 

for itself.

Quality Control
Wire Products supplies guaranteed

high quality wire adapted to your

application, at the most competitive

prices. All finished products conform

to British and European requirements,

and are of the consistent length and

strength demanded by modern

automated cutting machinery.

Products are individually inspected and

all orders are routinely batch coded to

enable us to track back raw material

usage and maintain quality control in

the manufacturing process.

Other Applications
With experience in designing and

building wire product machinery 

for specialist applications, the

company’s development team

welcomes enquiries from related

industry sectors. If our services are of

interest to you

or you

would like

to know

more about

our capabilities we

will be pleased to

hear from you.

Betrouwbaarheid
Ons hoofddoel is om de

productieonderbrekingen in het bedrijf

van onze klant te minimaliseren en de

productietijd te maximaliseren. De

gebruikelijke leveringstermijn voor

onze standaardproducten is tien

dagen vanaf de ontvangst van de

bestelling en in noodgevallen kunnen

we de bestelling van klanten in het

Verenigd Koninkrijk ook binnen 24 uur

produceren en leveren. In het geval

van vooraf geplande leveringen

produceren we de goederen en

houden we deze voor de klant op

voorraad. De bestellingen worden met

een leveringsdienst van twee dagen

verzonden. Dringende leveringen

doen we zelf. Betrouwbaarheid is onze

leus en de lijst met tevreden klanten,

waaronder Hanson, Ibstock en Lingl,

spreekt voor zichzelf.

Kwaliteitscontrole
Wire Products levert gegarandeerd

kwalitatief hoogstaande draden die

voor uw doeleinden zijn

geproduceerd. En dat tegen zeer

scherpe prijzen. Alle afgewerkte

producten voldoen aan de Britse en

Europese regelgevingen en hebben de

lengte en sterkte die moderne

geautomatiseerde snijmachines

vereisen.

De producten worden afzonderlijk

gecontroleerd en alle bestellingen

worden routinematig per partij

gecodeerd, zodat we het gebruik van

ruwe materialen kunnen opsporen en

ook tijdens het productieproces

verdere kwaliteitscontroles kunnen

blijven uitvoeren.

Andere Toepassingen
Het bedrijf heeft ervaring in het

ontwerpen en produceren van

machines voor de productie van

draden voor gespecialiseerde

toepassingen en beantwoordt graag

vragen van verwante

industriesectoren.

Wij kijken ernaar uit van u te

horen als wij u van dienst

kunnen zijn of als u meer

informatie over onze

mogelijkheden wenst.



Marketing throughout the UK, Ireland and Northern Europe

Marketing in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noord-Europa

wire products
Church Farm, Church Street, Swepstone

Leicester LE67 2SA, United Kingdom

Telephone/Telefoon: +44 (0) 1530 271268 

Mobile/GSM: +44 (0) 7931 308695 

Fax: +44 (0) 1530 272499

email: sales@wireproducts.net  

web: www.wireproducts.net


