
  

Snelkozijn 

Binnen 10 dagen nieuwe kozijnen! 



 

 

 

  

De naam zegt het al, het Ploeg Snelkozijn heeft u (onder voorwaarden) snel in huis.  

Het Snelkozijn is een kunststof kozijn geproduceerd van profielen die Ploeg kozijnen voor 
u op voorraad heeft. Hiervoor is een beperkt assortiment beschikbaar (zowel kleur als 
uitvoering). En alleen geschikt voor opdrachten van maximaal 10 kozijnen.  

Criteria voor het Snelkozijn: 

· Levertijd is 10 werkdagen (na definitief akkoord order en na ontvangst van 100% van de 
betaling) 

· Orderomvang < 10 kozijnen 
· Levering af fabriek 
· Beperkt assortiment (kleur, uitvoering) 
· Toeslag Snelkozijn 10% op de reguliere calculatieprijs 
· Betaling 100% bij opdracht, na ontvangst betaling wordt opdracht in behandeling 

genomen  
· Ploeg kozijnen controleert of de order voldoet aan de criteria 

 

Bestelling van een Snelkozijn via onze adviseurs zakelijke markt of 
snelkozijn@ploegkozijnen.nl.   

In deze brochure leest u alles over de mogelijke uitvoeringen van het Snelkozijn 
(profieltype, model, kleur, vulling).  
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Het samenstellen van uw kozijn 
Het Snelkozijn (die rondom gelast is ) kan worden samengesteld uit een aantal basisopties. Voor de 
volgende onderdelen kan een keuze worden gemaakt: 

· Model 
· Vulling in zelfde kleur als draaidelen  
· Profieltype 
· kleur 

Model 
Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijke kozijnmodellen. De modellen N en O kunnen 
worden gecombineerd met de modellen A t/m J. Voor elk van de vlakken in de modellen kan een 
vulling worden gekozen. 

 

Overzicht kozijnmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht mogelijke deurmodellen (zowel binnen als buiten draaiend). 



Vulling 
In het onderstaande overzicht staande mogelijke vullingen weergegeven voor zowel deur als 
raamdelen. 

 

Overzicht mogelijke kozijnen en vullingen.  

Profieltype  

Flex profiel 

Royal profiel 



Kleur 
Voor zowel binnen en buiten als kader en draaideel kunnen kleuren worden gekozen. Hieronder een 
overzicht van de standaard te selecteren kleuren. 

Kader Draaideel 
 
Buiten 

 
Binnen 

 
Buiten  

 
Binnen  

0096 0096 0096 0096 
1006 0096 1006 0096 
1096 0096 1096 0096 
0003 0003 0003 0003 
1072 0096 1072 0096 
Overzicht mogelijke kleurencombinaties 

  Ral 
0096 = crème wit glad  9001 
1096 = crème wit houtnerf  9001 
0003 = wit glad  9016 
1006 = donkergroen houtnerf  6009 
1072 = antraciet  7016 
De genoemde RAL kleur is bij benadering, de verschillende materialen/structuren kunnen een tint 
verschil geven. 

v Kleur roosters is aluminiumgrijs RAL 9006.  

 

Betalingsvoorwaarden 
· Betaling 100% bij opdracht, na ontvangst betaling wordt opdracht in behandeling genomen  
· Datum ontvangst betaling door Ploeg kozijnen, is het moment dat de levertijd van 10 

werkdagen** gaat tellen.  

Verder volgens de toegezonden Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden VMRG/VKG. 
  

** De levertijd van 10 dagen is afhankelijk van externe toeleveringen vanuit onze leveranciers.  
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