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Hillegom

Bij Ploeg kozijnen  

vindt u alles onder één 

dak: showroom, advies, 
productie, planning  
en montage. Onze 

showroom is 6 dagen  

per week geopend. 

Welkom!

600 m² 
moderne  
showroom

Kozijnen  •  Ramen  •  Deuren  •  Schuifpuien  •  Dakkapellen  •  Serres

Sinds 1980 eigen productie & montage

Wilt u persoonlijk advies, bij u thuis of in de showroom, 

neem dan contact met ons op. 

(0252) 500 900  

info@ploegkozijnen.nl

Pesetaweg 45,  Nieuw-Vennep

ploegkozijnen.nl



De zekerheid
van een goed 
product en
een deskundige
leverancier

Ploeg kunststof kozijnen  

zijn mooie, duurzame  

kwaliteitsproducten die  

een woonleven meegaan.  

Wij hebben 8 kenmerken  

voor u op een rij gezet.
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  Lange levensduur
Ploeg kunststof kozijnen gaan gemiddeld 40 jaar mee.  

Zo heeft u 40 jaar lang woonplezier van uw aankoop.

Onderhoudsvriendelijk
Schilderen behoort definitief tot de verleden tijd. Kunststof kozijnen zijn 

vuilafstotend, weerbestendig, bestand tegen corrosie en rotten niet.

Warmte-isolatie
Kunststof is van nature een warmte-isolerend materiaal.  

Het meerkamersysteem van de kunststof profielen garanderen een 

uitstekende isolatiewaarde en dat levert behalve wooncomfort ook 

een energiebesparing op. Het energielabel van uw woning kan 

hierdoor verbeteren.

Geluidsisolatie
Het kunststof kozijn houdt samen met kwaliteitsglas ongewenste 

geluiden buiten. Zo kunt u ongestoord genieten in uw woning.

Brandwerend
Ploeg kunststof kozijnen scoren hoog op brandwerendheid testen.

Sterk inbraakwerend
Kunststof ramen en deuren zijn een veilige keuze. In combinatie  

met het juiste veiligheidsbeslag bieden ze uitstekend weerstand 

tegen inbraken.

Niet van hout te onderscheiden
De Ploeg kunststof kozijnen zijn in tal van kleuren en 

stijlen leverbaar, voorzien van een natuurlijke houtnerf en 

- indien gewenst - met de unieke Hout Verbinding Look.

40% goedkoper
 In aanschaf is kunststof 10% tot 20% goedkoper dan alternatieve 

materialen. Omdat kunststof weinig onderhoud vereist, kan deze 

besparing over de gehele levensduur oplopen tot 40%. 

Welkom bij Ploeg kozijnen

Veiligheid is voor u en voor ons 

zeer belangrijk. Ploeg kunststof 

kozijnen worden met het 

PKVW-keurmerk geproduceerd. 

Woningen met het Politie 

Keurmerk Veilig Wonen hebben 

tot 90% minder kans op een 

geslaagde inbraak!

Het VKG-keurmerk geeft u 

zekerheid. De gebruikte materialen 

zijn van de hoogste kwaliteit.  

De plaatsing wordt gedaan door 

de VKG-vakman. En u weet zeker 

dat u kozijnen aanschaft bij een 

deskundige en betrouwbare 

leverancier, aangesloten 

bij de Vereniging Kunststof 

Gevelelementenindustrie (VKG).

Unieke Hout 
Verbinding Look

Natuurlijke houtnerf 



•  Ervaring sinds 1980

•   Eigen productie 
 (maatwerk)

•  Eigen montage

•  Uitgebreide showroom

•  Innovatief

•   Duurzame kwaliteit  
en betrouwbaarheid

• 2300 m2 productielocatie

• 600 m2 showroom

Bekijk ons 
filmpje op  
de website

Onze jarenlange 

ervaring zetten we  

in om onze producten 

en productiemethoden 

blijvend te innoveren. 

Hierin lopen we voorop 

in de markt. 

Innovatief

Daarom
Ploeg kozijnen
Door een team deskundige medewerkers die varen op onze jarenlange  

ervaring en werken volgens de nieuwste inzichten en technieken.  

Betrokken medewerkers, voor wie betrouwbaarheid en kwaliteit de belangrijkste 

drijfveren zijn. En die niet eerder naar huis gaan voordat de ingeplande orders gereed 

zijn voor montage bij onze klanten thuis. 

Kiezen voor Ploeg kozijnen is ook kiezen voor een zorgeloze montage. 

Door onze adviseurs, die vooraf met u een duidelijke planning afspreken. U helder 

uitleggen hoe het inmeten en plaatsen van de ramen en kozijnen precies in zijn 

werk gaan. En de met u gemaakte afspraken zorgvuldig overdragen aan onze eigen 

monteurs. Monteurs die VCA* gecertificeerd zijn en die uw montageklus klaren met 

gevoel voor kwaliteit, oog voor detail en aandacht voor uw persoonlijke woonsituatie. 

Kiezen voor Ploeg 

kozijnen is kiezen voor 

duurzame kunststof 

kwaliteitsproducten, 

die sinds 1980 met zorg 

en aandacht op maat 

geproduceerd worden in 

onze productiefabriek.

Advies en offerte
Na een persoonlijk adviesgesprek - bij u thuis of in onze showroom - 

ontvangt u een duidelijke offerte.

Inmeten
Na uw akkoord maken wij een afspraak om bij u thuis de exacte  

maten op te meten.

Productie
Uw kozijnen worden op maat voor u geproduceerd door ons 

productieteam in Nieuw-Vennep.

Planning en uitleg 
Tijdens de productieperiode maken we in overleg met u een heldere 

montageplanning. Ook leggen we uit hoe de montage in zijn werk gaat.

Montage
Onze eigen monteurs monteren de ramen en kozijnen bij u thuis,  

conform de met u gemaakte afspraken.

In 5 stappen gereed
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Un
iek

Uitstekende 
inbraak- 

werendheid•  VKG-keurmerk 

•  Politiekeurmerk 

 Veilig Wonen

•  KOMO

•  SKG  

•  CE-Markering

Al onze producten voldoen aan de 

hoogste eisen binnen de branche. 

KOMO staat voor onafhankelijk 

getoetste kwaliteit op basis van 

objectieve maatstaven. Bovendien 

voldoen producten met een KOMO 

keurmerk automatisch aan de 

relevante wet- en regelgeving in 

de bouw, zoals het bouwbesluit, 

en andere eisen op het gebied van 

kwaliteit en veiligheid.

Het hang- en sluitwerk is SKG 

gecertificeerd en voorzien van een  

SKG-keurmerk met sterren.  

SKG (Stichting Kwaliteit 

Gevelbouw) is beheerder van 

het ‘sterren’-merk. Certificatie 

door SKG betekent dat de 

inbraakwerendheid door een 

onafhankelijke partij  

is vastgesteld.

Juiste keuze
Wij produceren en monteren onze kunststof kozijnen en deuren  

onder het VKG-keurmerk. Dit betekent voor u:

Duidelijkheid
Duidelijke offerte, orderbevestiging en verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Financiële zekerheid 
Verzekerde aanbetaling met afbouwgarantie.

Hoge kwaliteit 
Hoge kwaliteit van materialen, productie en montage.

10 jaar garantie
10 jaar (verzekerde) garantie op het kunststof, de montage en de kleurechtheid.

Een sopje, regelmatig de ramen zemen en slechts één keer per jaar controle en 

onderhoud van met name het hang- en sluitwerk. Dat is alles wat een kunststof kozijn  

aan onderhoud vraagt. Als u een Ploeg onderhoudsabonnement afsluit, heeft u hier  

helemaal geen omkijken meer naar. Wij maken dan jaarlijks een afspraak met u om   

langs te komen voor het technische onderhoud.

Service & Onderhoud

Van a tot z goed 

geregeld! Van advies 

tot en met een  

uitgebreid assortiment.  

Bij Ploeg kozijnen weet 

u vooraf exact wat u 

kunt verwachten.  
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Glasvezel
Isolerend materiaal

Super isolerende 
kunststof kozijnen Premium


