
Chemische oppervlaktebehandeling

Gespecialiseerd in chemische oppervlaktebehandeling van techni-
sche producten, biedt Kanigen Group verschillende varianten van 
chemisch nikkel aan, dit volgens het Kanigen® procedé. Dit procedé 
biedt de behandelde onderdelen interessante, nieuwe mechanische 
en chemische eigenschappen.

Met zijn technische expertise profileert Kanigen Group zich vooral als 
een partner. Het is onze ambitie om competitieve totaaloplossingen 
aan te bieden, zowel aan systeembouwers als aan hun toeleveran-
ciers,en dit voor diverse markten: automotive, semi-conductor, indus-
trie, off-shore en defensie.

Kanigen Group is een innoverende onderneming, die continu inves-
teert in zijn productiemiddelen, teneinde de gestelde doelen te berei-
ken. Ze beschikt over 2 productiesites, die toelaten om de logistieke 
flow in alle omstandigheden te verzekeren.

De sterkte van Kanigen Group is allereerst, een ervaren ploeg, samengesteld uit bekwame techniekers en 
meertalige technisch commerciële medewerkers, die u met raad en daad zullen bijstaan !

Kanigen Group is sinds 1959 actief in de oppervlaktebehandeling van technische onderdelen. 
Wij bieden niet alleen chemisch nikkellagen aan volgens het Kanigen® procedé, maar eveneens 
co-depositielagen als chemisch nikkel met PTFE, mat zwart chemisch nikkel, amagnetische lagen 
en diffusielagen.

Kanigen Group, uw partner voor chemisch nikkel

Kanigen Group

Kanigen Works Benelux | Wolfsbergstraat 57 | B – 3600 Genk | +32 (0)89/38 01 26 | sales@kanigen.be
Kanigen France | 618, Avenue de Savoie | F – 74130 Bonneville | +33 (0)450/97 13 54 | commercial@kanigen.fr 

www.kanigen.be



Aangepaste diensten 

Als toeleverancier bevindt Kanigen Group zich vaak in een globaal 
proces, waarbinnen meerdere spelers acteren, elk met hun specifieke 
noden, en bijgevolg bieden wij aangepaste oplossingen:
• Technische ondersteuning van systeembouwers en hun toeleveran-
ciers tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw product en/of project.
• Haalbaarheidsstudie van de oppervlaktebehandeling voor speci-
fieke projecten en producten.
• Het ontwikkelen en het binnenshuis realiseren van specifieke 
gereedschappen teneinde tegemoet te kunnen komen aan specifieke 
producteisen.
• Integratie van randprocessen.
• De integratie van de verpakking na eindcontrole, inclusief GALIA 
of VDA etikettering binnen de logistieke flow van systeembouwers, 
inclusief directleveringen op de montagelijn van de eindklant
• Verpakken volgens hoge zuiverheidseisen, …

Expertise en  Kwaliteit

Kanigen Group heeft zich steeds geconcentreerd op zijn « core business »: het aanbrengen van Kanigen® 
chemisch nikkellagen en de verdere ontwikkeling en industrialisatie van het productieproces voor de 

verschillende varianten, teneinde te beantwoorden aan de vraag 
komende uit de markt.

Kanigen Group maakt nog steeds zijn eigen chemie volgens het 
Kanigen® procedé. Deze werd met de jaren aangepast teneinde 
verschillende fosforgehaltes (laag, midden en hoog) te kunnen 
neerslagen. Kanigen is uitgerust met de meetmiddelen conform 
ISO4527 om een specifiek fosforgehalte te kunnen garanderen. 
Deze procedés zijn conform met de huidige ELV en RoHS direc-
tieven. De chemische reglementering met betrekking tot REACH 
werd eveneens geïntegreerd.

De twee productie sites van Kanigen Group zijn ISO9001 
gecertificeerd. Deze certificatie werd vervolledigd met de eisen 
geformuleerd door de norm IATF.
 
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen maakt deel uit van de strategie van Kani-
gen Group. Wij investeren regelmatig in nieuwe vooruitstrevende technologieën 
met betrekking tot het milieu. 
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