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Een goed product, een
deskundige leverancier
en een perfecte montage:
geniet lang en zorgeloos
van kunststof kozijnen.

Kwaliteit
met Ploeg
kozijnen
Gefeliciteerd! Met deze brochure in de hand hebt u de stap naar kunststof
kozijnen gezet. Een slimme zet, want kunststof kozijnen gaan lang mee en
besparen u een hoop onderhoud en zorgen. Wist u dat de kunststof kozijnen
van Ploeg zelfs uw woonleven lang meegaan? Bovendien dragen Ploeg kozijnen
bij aan een optimale isolatie van uw huis. Een toekomstbestendige keuze dus!
We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet.

Duurzaam

Weinig onderhoud

Isolatie

Ploeg kozijnen zijn duurzaam
en gaan minimaal 40 jaar
mee. Het kunststof van onze
kozijnen is van superieure
kwaliteit én grotendeels
gerecycled.

Schilderen? Verleden tijd!
Kunststof kozijnen zijn
vuilafstotend en weer
bestendig, bestand tegen
corrosie en rotten niet.

Kunststof is van nature
warmte- en geluidsisolerend.
Dat levert behalve woon
comfort ook een forse
energiebesparing op.
Lees meer op pag. 9

Veiligheid

Houtnerf structuur

Goedkoper

Onze kozijnen voldoen aan
het Politie Keurmerk Veilig
Wonen en bieden daarmee
uitstekend weerstand tegen
inbraak. Ook op brand
werendheid scoren Ploeg
kozijnen zeer goed.

Ploeg kunststof kozijnen zijn
in tal van stijlen en kleuren
leverbaar, voorzien van
een natuurlijke houtnerf en
– indien gewenst – met de
unieke Hout Verbinding Look.
Lees meer op pag. 8

In aanschaf is kunststof
goedkoper dan alternatieve
materialen. Omdat het
weinig onderhoud vereist,
kan deze besparing over de
gehele levensduur oplopen
tot 40%.
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Sinds 1980
Een familiebedrijf met hart voor kunststof

Van het eerste kopje koffie in de showroom tot de jaarlijkse APK.
Wij verzorgen de verkoop, productie, montage én onderhoud van uw kozijnen.
‘Zo houden wegrip op kwaliteit.’ Ploeg is een hecht familiebedrijf dat kunststof
kozijnen ontwerpt, maakt, droomt en ademt.

Sinds 1980 hét adres voor kunststof kozijnen

Keurmerken

Met één pick-up en een flinke dosis enthousiasme

Ploeg kozijnen is aangesloten bij het VKG, een

start Jos van der Ploeg in 1980 zijn kozijnenbedrijf

branchevereniging die een hoge kwaliteitsnorm stelt

‘Timmerwerk Van der Ploeg’. In rap tempo groeit het

voor kunststof kozijnen. Dat houdt in dat u altijd

timmerbedrijf uit tot een succesvolle onderneming.

uitstekende kwaliteit mag verwachten. Kwaliteit

Maar de ommezwaai komt in 1985, wanneer Jos in

van de kozijnen zelf, maar ook van het glas, het

aanraking komt met PVC. Samen met broer Sjaak

hang- en sluitwerk en van andere materialen. Deze

bezoekt hij Deceuninck, een grote PVC-fabrikant in

keurmerken en certificaten geven u de garantie dat

België. De uitstekende eigenschappen van het kunst-

u kunt rekenen op vakmanschap, service en betrouw-

stof brengen Jos’ hart aan het kloppen en vanaf dat

baarheid.

moment is Van der Ploeg PVC Raamfabrikant een feit.
Vandaag de dag is Ploeg een vooraanstaand fabrikant,

Service en garantie

verkoper en monteur van hoogwaardige kunststof

Die garantie, die stopt niet bij de voordeur. Bij Ploeg

kozijnen. Een product waar ook úw hart sneller van

krijgt u maar liefst tien jaar garantie op het kunststof,

gaat kloppen.

de montage, de kleurechtheid en de beglazing.
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U hebt dus zonder zorgen lang plezier van uw
kozijnen. Dat zorgeloze zit hem niet alleen in de
garantie; het feit dat u er nauwelijks onderhoud aan

Ploeg in het kort
Meer dan 180 medewerkers

heeft scheelt natuurlijk ook een flinke hoeveelheid
werk en geld. Eens per jaar een sopje met groene

3.600 m2 productieruimte in Nederland

zeep is alles wat uw kozijn verlangt. Gunt u uw
kozijnen een nóg langere levensduur? Maak dan

600 m2 showroom

gebruik van ons Service & Zekerheidsplan, een
jaarlijkse APK voor uw kozijnen.

Advies, productie en montage
onder één dak

Montage
De montage is vaak een aspect waar klanten zich

10 jaar garantie op alle producten

zorgen over maken. Ploeg begrijpt dat en daarom
zorgen we dat de impact van het installeren voor u
minimaal blijft. Dat betekent dat we alles vooraf goed
met u plannen en de hele montage binnen een dag
(of enkele dagen) rond is. Onze eigen gecertificeerde
monteurs werken nauwkeurig en laten uw huis aan
het eind van de dag weer netjes achter.

Meer dan alleen kozijnen
Als u gaat renoveren of nieuwbouwen, overweeg
dan naast raamkozijnen ook de mogelijkheid
van kunststof deuren. Kunststof deuren gaan net
als raamkozijnen een stuk langer mee en vergen
nauwelijks onderhoud. Ploeg maakt hoogwaardige,
inbraakwerende deuren en schuifpuien op maat,
in alle mogelijke afmetingen en stijlen. Woont u
landelijk of in een moderne woning? Bij Ploeg vindt
u gegarandeerd een bijpassende deur.

Eigen productie
Ploeg produceert al sinds 1980 haar eigen
kunststof kozijnen. Dat gebeurt vandaag de
dag in een grote productiehal in Nieuw-Vennep.
Hier maakt Ploeg raamkozijnen, deuren en schuifpuien op maat. Voor zowel particulieren als voor
zakelijke opdrachtgevers, voor nieuwbouw en
renovatie. Groot voordeel van alles in eigen huis
hebben, is de flexibiliteit waarmee Ploeg haar
klanten kan bedienen. Elke schakel bevindt
zich letterlijk en figuurlijk onder één dak. Dat
betekent dat maatwerk ook écht maatwerk is.
‘Geef ons een werktekening, en wij regelen het.’

in 5
stappen
gereed
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Advies & oﬀerte
Na een persoonlijk adviesgesprek

U hebt besloten over te stappen op kunststof kozijnen.
Maar hoe nu verder? Hoe zit het met glas, de planning,

– bij u thuis of in onze showroom –
ontvangt u van ons een duidelijke offerte.

de voorbereiding? Geen zorgen. Bij Ploeg regelen we het
van a (advies) tot z (zekerheid).

2
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Inmeten

Productie

Bent u akkoord? Dan maken we een

Uw kozijnen worden op maat voor

afspraak om bij u thuis de exacte maten

u geproduceerd door ons productieteam

op te meten.

in Nieuw-Vennep.
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Planning & uitleg

Montage

Samen met u maken we een planning voor

Het is zover: onze monteurs monteren

de montage. We leggen uit wat dit

de kozijnen en ramen. We zorgen uiteraard

inhoudt en hoe u zich kunt voorbereiden.

dat het werk zorgvuldig en netjes gebeurt.

Peter van der Linde is
één van de 23 monteurs
van Ploeg en werkt
inmiddels meer dan
10 jaar bij Ploeg.

Ploeg kozijnen beschikt over een ﬁjne groep eigen monteurs. Pure vaklui
die vaak al vanaf het inmeten betrokken worden bij het project. Op die
manier zijn de monteurs goed voorbereid en wordt in goed overleg de
meest ideale planning gemaakt. “En dat is voor onze opdrachtgevers wel
zo prettig” aldus Peter van de Linde, eerste monteur bij Ploeg.

We treffen Peter samen met zijn vaste partner Bas

Dan betrekken we ze graag overal bij en horen we

bij een hele mooie, maar ook complexe, opdracht in

graag direct of we nog iets voor ze kunnen doen.

Nieuw Vennep. Speciaal voor deze opdracht is Peter

Vaak komen we in het werk nog wel wat uitdagingen

zijn team met twee man uitgebreid. Bij een kop koﬃe

tegen en die lossen we liever gelijk en samen op.

in de keuken van de opdrachtgevers neemt het team

Dat werkt veel beter en prettiger dan achteraf met

van Peter de planning van de dag door. Opvallend is

een opleverlijstje geconfronteerd te worden.

dat de bewoners van het huis nadrukkelijk onderdeel
zijn van dit overleg. Voor Peter de normaalste zaak

Open en directe communicatie werkt voor iedereen

van de wereld. We zijn voor deze mensen bezig om er

beter. Zo weet de klant wat wij gaan doen en weten

weer een paleisje van te maken.

wij van de klant wat hij van ons verwacht. Dat werkt
wel zo lekker.
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What about
het kozijn

Strakke schuifpui of klassiek venster? Kunststof kozijnen hebben al lang niet meer het
eentonige imago van vroeger. Sterker nog: een kunststof kozijn wint het tegenwoordig makkelijk van hout. Want behalve de onderhoudsvrije en energiebesparende
eigenschappen, zijn kunststof kozijnen van Ploeg beschikbaar in tal van verschillende
stijlen. Oók in een houtlook die bijna niet te onderscheiden is van echt.

HR++, triple of
Eclaz One glas

voor ieder
wat wils

Proﬁelen die
aansluiten op uw
woonstijl

Kleur kiezen

Wist je dat?
Kunststof van nature een
isolerend materiaal is, dat ook
nog eens zorgt voor een goede
ventilatie van je woning.
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Walnoot van buiten, wit van
binnen? Ploeg kozijnen zijn
beschikbaar in verschillende
structuren met elk een groot scala
aan kleuren. Ook úw ideale kozijn
zit er gegarandeerd bij.

Unieke houtverbinding
look

Tip van Ploeg!
Vergeet niet te ventileren,
bekijk onze slimme opties
voor kozijnventilatie!
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kunsthout vs stof
Regelmatig verven en
onderhoud

Nooit meer verven en
weinig onderhoud

Elke kleur mogelijk

Meer dan 60 kleuren

Energielabel variabel

Zuinig energielabel

A

De kunststof kozijnen van Ploeg
hebben een uitstekende isolatiewaarde
en dat levert behalve wooncomfort
ook een energiebesparing op.
Het energielabel van uw woning kan
hierdoor verbeteren.
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Binnen
kijken
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HIER WONEN Wim en Judy, vijftigers
met uit huis wonende kinderen
WAAR Oud Ade, iets buiten het dorp
PLOEG KOZIJNEN SINDS mei 2022
MEER WETEN over het type kozijnen dat
Wim en Judy hebben laten plaatsen?
Scan de QR code:

Door een straffe westenwind waren de kozijnen
van Wim en Judy hard aan vervanging toe. Maar
liefst twaalf kunststof kozijnen lieten ze plaatsen
dit voorjaar. “Het was binnen een week klaar.
We zijn heel blij dat we dit gedaan hebben.”
Wim en Judy wonen in Oud Ade, net buiten het dorp. Hier
bouwde Judy’s vader in 1967 het huis waar zij en Wim nu
tien jaar wonen. Behalve de slechte staat van de kozijnen
waren er meerdere redenen voor hen om voor kunststof
te kiezen. “We wilden graag een stukje verduurzamen.
Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor onze eigen
portemonnee. Hier in de polder stoken we bijvoorbeeld
nog op duur propaangas. Isoleren was ons uitgangspunt.”

Goed gevoel
Wim en Judy vroegen meerdere offertes op voor hun
nieuwe kozijnen. De keus viel uiteindelijk op Ploeg, niet
alleen vanwege het gunstige prijskaartje. “We zijn meerdere
keren in de showroom in Nieuw-Vennep geweest. Daar
werden we zo goed ontvangen, dat gaf ons een goed gevoel.”

Netjes gewerkt
Dat goede gevoel bleef het hele traject overeind.
“Het plaatsen ging als een speer. De monteurs werkten
echt netjes. De vloerbedekking werd afgeplakt en onze
vensterbanken en stucwerk bleven overal onaangetast.
Vooraf kregen we bovendien instructies. Bijvoorbeeld dat
je je meubels op minimaal anderhalve meter van je kozijn

Wim en Judy kozen voor een profiel dat goed
matchte met het huis, de buren én de omgeving.

moet plaatsen.”
Wat ook goed beviel, was de service. Zo bedachten
Wim en Judy op de valreep dat ze nieuwe boeidelen om
de bijkeuken wilden. “Die klus hebben ze meteen aan het

Trots

eind van die week ook uitgevoerd. Superfijn.”

Op de vraag of ze genieten van de nieuwe
kozijnen antwoordt Judy positief. “We zijn

We hebben
dit huis een
beetje mooier
gemaakt

vooral blij met de roosters. Met de westenwind
erop moest het raam altijd dicht. Nu zetten we
lekker de ventilatieroosters open.” Voor Wim
is er nog een reden om tevreden te zijn: “Dit is
het ouderlijk huis van Judy en dat hebben we
een stukje duurzamer en mooier gemaakt.
Daar ben ik best trots op.”
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Voor elke
stijl een
kozijn
Lees alles over
onze woonstijlen

Zoveel smaken, zoveel kozijnen! Elke woning heeft een
bepaalde bouwstijl, en ook ú heeft natuurlijk een eigen
smaak. Welke kozijnen moet u dan kiezen? Om u houvast
te geven hebben we de vier meest voorkomende woonstijlen uiteengezet: Tijdloos, Landelijk, Klassiek en Modern.

woonstijl

Tijdloos
Een tijdloze woonstijl zie je terug in in de meeste
dorpen en steden in Nederland. Woningen zonder
uitgesproken stijl, maar die simpelweg een
verzorgde en bescheiden uitstraling hebben.
Vaak zijn dit rijtjeshuizen uit bouwjaar 1970 – 2000
die in meerdere woonblokken in
een wijk zijn gebouwd.
Deze woningen kenmerken
zich door hun eﬃciënte
indeling: van elke vierkante
meter wordt optimaal
gebruik gemaakt.
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Vlak of verdiept proﬁel
met rechte aﬂoop

woonstijl

Landelijk
Een landelijke woonstijl ademt
vaak een warme en rustieke
sfeer. Landelijke woningen zijn
ruimtelijk opgezet, soms met meerdere
bijgebouwen en aanbouwen. Dit soort woningen zijn
opgebouwd uit natuurlijke materialen in combinatie
met een rieten of leien dak. Landelijke huizen stralen
een natuurlijke rust uit en gaan op in de ruime, vaak
groene, omgeving.

woonstijl

Klassiek
Een klassieke woning stamt vaak
uit de jaren 30 tot 50 en heeft
traditionele elementen, zoals
glas-in-lood, schuiframen, erkers
en hoge ramen. Tegenwoordig worden
ook veel nieuwbouwwoningen gebouwd
in deze stijl: alle gemakken van een nieuw huis
met de prachtige elementen van een klassieke
woning.

woonstijl

Modern
Moderne woningen zijn
opgezet in strakke lijnen
waarbij gebruik wordt gemaakt
van een combinatie van beton
of steen, glas, staal en metaal.
De woningen zijn qua architectuur vernieuwend met grote ramen en veel lichtinval. Een belangrijk aspect van moderne woningen
is dat ze gericht zijn op verduurzaming. Denk
bijvoorbeeld aan een warmtepomp, geïntegreerde
zonnepanelen in de dakpannen, maar ook het
gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen.

Stel uw eigen kozijnen samen
met onze conﬁgurator
Onze kunststof kozijnen komen in veel soorten en maten.
Dat maakt kiezen lastig. Met behulp van de Ploeg kozijnen
conﬁgurator kunt u zelf uw kozijnen samenstellen en krijgt u
direct een prijsindicatie. In vijf stappen bouwt u uw droomkozijnen
op. Van woonstijl tot verbinding, en van kleursoort tot beglazing.
Vervolgens kunt u de maatvoering, speciﬁeke kleuren, het aantal
vakken en exrta opties (zoals ventilatie en horren) kiezen. Nog een
kozijn toevoegen? Geen probleem! U kunt net zoveel kozijnen
toevoegen als u nodig heeft.

Scan de QR en ga naar
onze conﬁgurator
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Kom binnen
kijken

Scan de QR voor
onze virtuele
showroom

Bent u zover om een kijkje te nemen bij onze
kunststof kozijnen? In onze ruime showroom
hebben we genoeg voorbeelden om u ﬂink
enthousiast te maken. Maak dus gauw een
afspraak via onze website!
Kozijnen bekijken vanaf een folder of een website;
dat werkt niet optimaal. U móet onze kozijnen in
het echt zien en voelen om een indruk te krijgen van
wat Ploeg te bieden heeft. In onze showroom hebben
we een mooi aantal kozijnen en deuren op ware
grootte gepresenteerd. Hierdoor krijgt u een perfecte
indruk van wat we voor u kunnen maken. Neem
vooral eventuele foto’s of tekeningen mee van
uw woning, dan kijken we daar samen naar. Onze
adviseurs denken met u mee en beantwoorden
al uw vragen.

Een afspraak maken?
Voor een bezoek aan onze showroom of het maken of bespreken van

T (0252) 500 900

een offerte voor kozijnen en dakkapellen, bent u op afspraak van harte

E info@ploegkozijnen.nl

welkom. Op deze manier weet u zeker dat onze adviseur beschikbaar is om
uw wensen te bespreken. U kunt telefonisch of online een afspraak maken.

www.ploegkozijnen.nl

Hoofdleverancier

Keurmerk

Deceuninck is al sinds 1985 de hoofdleverancier
van kozijnproﬁelen voor Ploeg kozijnen. Deze jarenlange samenwerking heeft ervoor gezorgd dat wij
het kunststof van Deceuninck door en door kennen,
waardoor wij uw kozijnen van de allerhoogste
kwaliteit kunnen bieden.

Om zeker te zijn van gecontroleerde kwaliteit en
ﬁnanciële zekerheid hoeft u bij de keuze voor
kunststof kozijnen maar op één Keurmerk te letten:
Het VKG Keurmerk. Bij Ploeg kozijnen hebt u de
garantie dat wij werken volgens de richtlijnen van
het VKG Keurmerk.
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kies voor
kwaliteit

Wilt u meer informatie of kunnen we u
helpen met het maken van uw keuze?
Onze verkoopadviseurs staan voor
u klaar. Bezoek onze website of maak
een afspraak in de showroom.

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
T (0252) 500 900
E info@ploegkozijnen.nl
www.ploegkozijnen.nl

