
Beveiligen en toezicht houden is een uitdagende 

functie en moet onder alle omstandigheden 

uitvoerbaar zijn. Bij de uitstraling van uw 

medewerkers speelt zichtbaarheid en de 

herkenbaarheid van uw huisstijl een belangrijke 

rol. De juiste uniformkleding ondersteunt uw 

gezag en helpt uw medewerkers bij de uitvoering 

van een functie met hoge verantwoordelijkheid. 

De ene keer opvallend aanwezig voor een 

preventieve werking en de andere keer juist meer 

opgaan in de omgeving met de gasten.

Alles wat u nodig heeft voor uw medewerkers.

BEVEILIGING

Beveiliging, Handhaving 
en Toezicht - 24/7 
alertheid geboden!

www.telva.nl



Werkkleding voor de Beveiligingsbranche 

is aan een aantal strenge wettelijke 

voorschriften gebonden. Zo mogen 

beveiligingskleding en beveiligingslogo’s 

niet op kleding van de Politie lijken 

en zijn er voorschriften voor het 

gebruik van het V-teken. Ook 

moet de beveiligingskleding goed 

worden gekeurd door Justis en zijn 

rangonderscheidingstekens niet 

toegestaan.

Daarnaast kan de juiste kleding het 

juiste gezag uitstralen en passend zijn 

bij het evenement. In de beveiliging 

kan dit variëren in een opvallende kleur 

poloshirt of overhemd met de juiste 

security logo’s tot aan een chic driedelig 

kostuum voor de betere zakelijke en 

sportevenementen.

Bij ons vind je de beste werkkleding van 

topmerken uit binnen- en buitenland, 

waaronder Helly Hansen, ID Identity, 

Mascot, Greiff, EMMA en Dassy.

Bij ons vind 
je alles wat je 
nodig hebt
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BEVEILIGING

Functionele  
kleding is geheel 
naar wens samen 
te stellen, van 
model, kleur tot 

stofkeuze. 



BEVEILIGING

Overhemd met epauletten 

Commandotrui

Clipdas

Veiligheidslaars

Embleem Schuifpassant

De branche kenmerkt zich 

met name door de speciale 

eigenschappen zoals goed 

ondersteunende lichte 

werkschoenen met antislip zolen, 

flexibele werkbroeken met stretch, 

werkoverhemden en pullovers 

met epauletten en bijvoorbeeld 

stropdassen met een clip i.p.v. een 

gestrikte versie.

Ook voor het ballistische werk 

zoals steekwerende vesten en 

overhemden kunt u bij ons terecht. 

Mobiele
surveillance

Voorbeeldpakket 1

Werkbroek stretch

Veiligheidspet

Buitenjas 

met reflectie
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BEVEILIGING

Overhemd
Colbert

Pantalon

Voorbeeldpakket 2

Veiligheidsschoen

Naast voorgenoemde basisoutfit, 

dragen beveiligers vaak nette 

kleding tijdens hun werk. Ook 

hiervoor kan je bij Telva terecht! 

Onze colberts zijn verkrijgbaar in 

diverse kleuren. 

Je nette beveiligingskleding 

is niet compleet zonder 

overhemd en bijpassende gilet 

en pantalon. Dames hebben ook 

de mogelijkheid om te kiezen 

voor een blouse en een rok. De 

bewegingsvrijheid die de nette 

bedrijfskleding van Telva verschaft 

is ideaal voor in de beveiliging!

We kunnen de kleding zelfs 

custom-made maken met onze 

professionele vermaakservice.

Host- en 
winkel-
surveillant

Clipdas

Embleem

Gilet



Voorbeeldpakket 3

Een veel voorkomende 

beveiligingstaak is de 

objectbeveiliging. Door het 

verrichten van regelmatige 

controlerondes en het signaleren 

van onregelmatigheden 

worden alle voor het object 

vitale, ruimtes gecontroleerd. 

Bij objectbeveiliging hoort een 

stevig en stoer kledingpakket, 

aangezien de beveiliger vaak 

alleen werkt. Stevig en stoer 

als gehele uitstraling, maar ook 

ter bescherming tegen diverse 

weersomstandigheden.

Object-
beveiliging

Overhemd 

met epauletten 

Commandotrui

Clipdas

Embleem

Schuifpassant

Werkbroek stretch

Buitenjas 

met reflectie

Veiligheidsschoen



BEVEILIGING
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Voorbeeldpakket 4

Een evenementenbeveiliger is een 

beveiliger die zich beroepsmatig 

bezighoudt met de beveiliging van, 

met name, publieksevenementen. 

Sinds het begin van de jaren 

90 van de 20e eeuw heeft 

de evenementenbeveiliging zich 

als specialisatie binnen 

de particuliere beveiliging 

ontwikkeld. Dit type beveiliging 

vraagt juist om een duidelijke 

beveiligingsaanwezigheid voor een 

preventieve incidentenuitstraling.

Duidelijke ‘SECURITY’ kenmerken 

en opvallende kleding helpen goed 

mee aan deze preventieve aanpak.

Evenementen-
beveiliging

Werkbroek stretch

Embleem

Veiligheidspet

De kleding kan 
prima in een 

felle kleur voor 
een herkenbare 

uitstraling.

Polo

Basic shirt
Sweatshirt



Schoenen voor 
het échte werk
Schoenen voor de beveiligingsbranche 

zijn speciaal ontworpen. Naast een 

uitmuntende beveiliging van de 

voet, moet een schoen licht van 

gewicht zijn met een perfecte grip 

onder alle ondergronden en een 

optimale ondersteuning hebben. 

De werkzaamheden van deze 

branchegroep gaat gepaard met veel 

staan om vervolgens weer hard te 

moeten lopen, ook over ongelijk of 

onbekend terrein. Hier moet rekening 

mee worden gehouden in de keuze 

van de schoen. Een soepele zool en 

flexibele schoen maar wel voldoende 

ondersteuning tegen zwikken. 

Verkeerd passende schoenen bieden 

onvoldoende bescherming tegen het 

omzwikken van enkels met blessures als 

gevolg. Safety first!

Alle schoenen kunnen geleverd 

worden met extra inlegzolen. Zo 

wordt iedere schoen perfect op 

de beveiliger ‘pas’ gemaakt en zal 

deze zeer comfortabel aanvoelen.

Kies voor een werkschoen 

met veiligheidsklasse S1P of 

S3 en reken op een superieure 

bescherming bij elke stap:

•    Zero-perforatie zool, een 

composiet of aluminium neus 

en schokabsorberende zolen.

•   Ademend bovenleder 

en microfiber voorkomt 

vochtophoping of verhitting van 

uw voeten.

•   Een flexibele zool ondersteunt 

uw voet in elke positie en bij 

elke beweging.

•   Loopzolen ook geschikt voor 

natte omstandigheden.

•   Ook leveren we beveiligde 

laarzen.

Superieure
bescherming

Schoenen 
verkrijgbaar in 
3 breedtes en 
3 hoogtes. Voor 
iedereen een 
oplossing. 

Soepel en
comfortabel
De Beveiligingsbranche vraagt om 

schoenen met zolen die worden 

gekenmerkt doordat ze soepel, licht, 

waterdicht en perfect ondersteunen. 

Dé perfecte wendbare antislipzool van 

geavanceerde rubbersoorten die ervoor 

zorgen dat je de hele dag stevig in je 

schoenen blijft staan.

Werkbroek stretch
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BEVEILIGING

Ons 3-lagen principe
Onze functionele, high-tech 

kledingstukken zijn ontworpen om je te 

beschermen als je in zware regenbuien, 

koude wind of sneeuw moet werken. 

De kleding moet, ondanks het zware 

werk, ook overtollige warmte en vocht 

Voor iedereen
passende 
kleding! 

afvoeren en je moet je vrij kunnen 

bewegen. Je kleden volgens het 

drielagenprincipe is een slimme en 

efficiënte manier om droog te blijven en 

het niet koud te krijgen. 

Wij bieden een van de breedste 

selecties van beschikbare maten 

in de industrie: met maar liefst 71 

broekmaten en 5 verschillende 

beenlengtes, hebben we altijd 

exact de juiste broek voor jou. 

Alle standaard maten hebben we 

op voorraad voor snelle levering. 

We bieden ook speciale maten 

aan - de levering kan iets langer 

duren, maar het is zeker de 

moeite waard. 

We werken alleen met de 

modernste merken en modellen. 

Deze zijn anatomisch gevormd 

en voorzien van Cordura en/of 

Stretch daar waar nodig. 

Lang, kort, 
smal of breed, 
voor iedereen 
hebben wij 

een passende 
broek!



OVER TELVA

Onze kledingspecialisaties

WERKKLEDING  

Je wilt als bedrijf professioneel voor 

de dag komen en zorgen dat iedereen 

beschermd is. Kleding die voldoet aan 

alle normen en richtlijnen en waarop 

je onder alle omstandigheden kunt 

vertrouwen. 

VITALITEITSKLEDING  

Mensen met een hoge vitaliteit 

hebben vaak een goede gezondheid 

en presteren zakelijk beter. Een goed 

vitaliteitsprogramma met bijhorende 

sportkleding is een belangrijk onderdeel 

voor het behalen van de vitaliteitsdoelen.

PROMOTIEKLEDING  

De leukste manier om je bedrijf uit te 

dragen! Doe je mee aan een sportief 

evenement, een bedrijfsuitje of sponsor 

je een goed doel? Bij ons vind je alles  

om de bedrijfsuitstraling hierin te  

laten doorvoeren.

CORPORATE KLEDING  

Onze kleding is vervaardigd uit de 

hoogste kwaliteiten stoffen, een garantie 

voor draagcomfort en duurzaamheid. 

Wij komen naar jouw bedrijf om 

alle kleding door te laten passen en 

eventueel te vermaken. 



€

CO2

KOSTENREDUCTIE
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BRANDBOOK als naslagwerk

Reduceer jouw bedrijfskledingkosten
Wij garanderen een besparing van de 

kosten van jouw bedrijfskleding en 

hebben hier een handig 6-stappenplan 

voor gemaakt. Vraag onze 

Wanneer we jouw kledingcollectie 

hebben samengesteld ontvang je van 

ons een gepersonaliseerde digitale 

catalogus met daarin een totaaloverzicht 

van jouw collectie bedrijfskleding. Alles 

afgebeeld met de bedrijfslogo’s op de 

juiste posities. 

COMBINEER

Beperk de breedte van je 

kledingpakket door slimme 

combinaties te maken.

GEBRUIK SLIM

Ontwerp de logo’s slimmer en zorg 

ervoor dat deze leesbaar zijn op 

meerdere kleuren kleding.
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COMPRIMEER

Comprimeer formaten logo’s,  

zo hogere aantallen per logo en 

lagere kostprijzen.
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KIES KWALITEIT

Kies kwaliteitskleding met een  

hoge wastemperatuur (60°C),  

laagste ‘total-costs-of-ownership'.
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PERSOONLIJK BUDGET

Uitgaand geld beperken door 

softwarematige controle op 

persoonlijke budgetten.
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CONTROLEER

Vertrouwen is goed, controle is 

beter. Bespaar geld door verlenging 

van draagtijden van jouw kleding.
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accountmanagers voor een nadere 

uitleg en hoe dit zal uitpakken binnen 

jouw organisatie. Buiten kostenbesparing 

reduceer je zo ook jouw Co2 footprint.

Dit BRANDBOOK bevat daarnaast alle 

benodigde informatie over pasvorm, 

kwaliteit en duurzaamheid en met name 

de wasvoorschriften. Goede en duidelijke 

wasvoorschriften zijn een belangrijke tool 

om kleding veel langer mee te laten gaan 

zodat je kosten bespaart.

Alle informatie 
eenvoudig bij 
de hand als 
naslagwerk.



INKOOPBUDGET  

Indien gewenst krijgt iedere gebruiker 

een persoonlijk budget. Zo komt je 

als inkoper niet voor verrassingen te 

staan. Je hebt voor een persoonlijk 

budget de keuze voor financiële be-

dragen of voor een puntensysteem.

RAPPORTAGE

Alle bestellingen per persoon per 

periode inzichtelijk met de daarbij 

horende budgetten. Financieel en 

aantallen.

INZICHT IN PROCES

Je hebt inzicht in alle lopende 

inkooporders en de afwikkeling 

ervan. 24/7 responsive dus ook 

onderweg.

PERSOONSGEBONDEN

Elke drager heeft zijn eigen geperso-

naliseerde kledingpakket. Buiten deze 

kleding kan er niet besteld worden 

mits toestemming van de inkoper. 

Gebruik onze
Telva Smartstore

SNEL EN OVERZICHTELIJK

Het complete kledingpakket met 

productfoto’s met jouw logo’s erop 

afgebeeld. Tevens een duidelijk 

overzicht van alle kleding/schoenen/

PBM’s per bedrijf, per afdeling of zelfs 

per persoon inzichtelijk.

LANDELIJKE ORGANISATIES

Voor bedrijven met meerdere 

vestigingen alle informatie per 

vestiging. Zo kunt je de ‘Corporate 

Indentity’ van kleurstelling en 

logogebruik volgen. Ook financieel 

inzicht.

Een intelligente smartstore maakt 

bestellen in een paar muisklikken 

mogelijk. Zo bespaar je tijd en worden 

eventuele bestelfouten voorkomen. 

Telva stelt deze software gratis ter 

beschikking welke geschikt is voor 

computer, uw laptop en zelfs voor je 

smartphone. Per gebruiker heb je alle 

managementinformatie en inzicht in 

alle specifieke artikelen en persoonlijke 

maten per gebruiker. Persoonlijke 

budgetten zijn eenvoudig in te stellen. 

Deze gratis software is de basis voor 

kostenreducering.

Gratis 
responsive
smartstore  

1 2

3 4

5 6
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CO2 REDUCTIE

Zo kiezen we samen voor de
meest duurzame collectie:

Telva heeft een speciale

‘groene’ werkkledingcollectie en 

werkschoenencollectie samengesteld, 

vervaardigd uit duurzame of 100% 

recyclebare grondstoffen. De kleding is 

zorgvuldig geselecteerd en uitstekend 

inzetbaar als werkkleding. Denk aan 

shirts van gerecycled katoen, gerecycled 

polyester (PET) of kleding met deels 

gerecyclede grondstoffen. Telva kan 

nu ook werkschoenen aanbieden die 

zo zijn vervaardigd dat deze voor 100% 

gerecycled kunnen worden.

Duurzaamheid creëert een betere 

toekomst die vandaag kan beginnen! 

Voor Telva is duurzame kleding een 

unieke kans om als totaalleverancier 

een koploper te zijn in duurzame 

bedrijfskleding en werkschoenen. Van 

kleding gemaakt van PET polyester en 

ecologisch katoen tot aan het recyclen 

van de gebruikte werkkleding. Altijd met 

respect voor mens en milieu. 
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Reduceer je 
CO2 footprint

BIO-KATOEN EN PET

We bieden collecties gemaakt van 

bio-katoen, cellulose, bamboe en 

gerecyclede polyester (PET).

RECYCLING

Eigen recyclingprogramma met 

het retour nemen van de geleverde 

werkkleding. Jouw logo’s worden 

tevens vernietigd waardoor misbruik 

kan worden voorkomen.

VOORGEKROMPEN

Keuzes voor voorgekrompen kleding 

en zo minimale krimp, langere 

levensduur, minder vervangen, 

minder productie.

GEEN RESTAFVAL

We bieden collecties van 

werkschoenen gemaakt voor 100% 

recycling, geen restafval meer.

DROOGTROMMELGESCHIKT

Levering werkkleding geschikt 

voor de droogtrommel, langere 

levensduur, minder vervangen, 

minder productie. 

HOGE WASTEMPERATUUR

 Levering werkkleding geschikt voor 

hoge wastemperaturen, langere 

levensduur, minder vervangen, 

minder productie.

1 2

3 4

5 6

Onze duurzame
ontwikkelings-
doelen voor 

2030

CO2



Bij de productie van biologisch katoen 

wordt gebruik gemaakt van technieken 

en materialen die een lage impact 

hebben op het milieu. Zo wordt de 

katoen verbouwd zonder gebruik van 

pesticiden of kunstmest en gesponnen 

zonder toevoeging van chemicaliën.

Het gewas wordt op natuurlijke wijze 

beschermd tegen nadelige insecten 

door bijvoorbeeld gebruik te maken 

van vlinders. Dit alles zorgt ervoor dat 

biologisch katoen beter is voor zowel 

het milieu als voor de gezondheid van de 

katoenboeren en hun dieren.

Bio-katoen is
de toekomst

Werkkleding recyclen
Naast de collectie eco-vriendelijke 

bedrijfskleding kan Telva ook een 

speciale recyclingservice aanbieden. 

Wij laten jouw producten na gebruik 

weer ophalen. Deze producten 

laten wij vervolgens recyclen naar 

nieuwe producten. De veiligheid van 

Gerecycled 
polyester
Gerecyclede polyester komt van poly-

ester PET flessen, afgekeurde B-kwaliteit 

stoffen en restmaterialen. Door reeds 

bestaande materialen te gebruiken 

verminderen we de aanspraak op ruwe 

grondstoffen met zo’n 65%, met name 

afkomstig van niet-hernieuwbare bron-

nen. Dit veroorzaakt een domino-effect: 

een verminderde lucht-, water- en bo-

demverontreiniging. 

Gerecycled polyester is sterk; het be-

houdt zijn vorm; het is bestendig tegen 

krimpen, schuren en kreuken en het 

droogt snel. Met andere woorden: het is 

een geweldige outdoor stof.

jouw bedrijf en personeel komen 

bij het recyclen van bedrijfskleding 

niet in het geding. Door vernietiging 

van logo’s kan jouw gebruikte 

bedrijfskleding niet ongewenst 

worden hergebruikt.

Jouw kleding 
wordt gebundeld 
met duurzaam 
verpakkings-
materiaal
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PERSONALISEREN
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Ken je het gevoel? Je wilt jouw mensen functioneel aankleden, maar eigenlijk ook 

de maximale uitstraling van het bedrijf meegeven. Bedrijfskleding kan toch ook 

een marketingtool zijn? Goed samengestelde bedrijfskleding verhoogt immers 

jouw identiteit. Ook zullen de medewerkers trots zijn op een goed samengesteld 

kledingpakket en deze dan behandelen en dragen als hun eigen kleding. Minder 

vervanging, dus lagere kosten en een hogere marketingwaarde. Telva adviseert je 

ook hoe jouw logo het best op diverse kleuren uitkomt. Wij gaan altijd net een stapje 

verder voor het beste resultaat.

Alles voor een 
maximale uitstraling

Wij bedrukken kleding in eigen huis met 

de modernste apparatuur. De locatie 

van logo’s op de kleding wordt zeer 

nauwkeurig uitgemeten en vastgelegd in 

ons systeem. Zo is iedere nieuwe order 

gelijk aan de vorige. Telva houdt logo’s 

op voorraad zodat we korte levertijden 

kunnen garanderen. Borduurders zijn 

er in alle kwaliteiten. Een jack, softshell 

of fleece wordt alleen beter bij een 

topborduring. Wij hebben dit voor elkaar 

gekregen! Resultaat is dat wij zelfs aan 

de topmerken Porsche en BMW mogen 

leveren. Alleen het beste eindproduct 

maakt jouw werkkleding tevens jouw 

marketing tool.

Bedrukken en borduren

We kunnen logo's en 
teksten borduren óf 
plaatsen door middel 
van heat-sealing.

Onze vormgever 
zorgt bij elk 
kledingstuk

voor de perfecte 
plaatsing van 
uw logo of 
beeldmerk.



Kleding
aanmeten
Je bent natuurlijk van harte welkom 

om bedrijfskleding te passen in 

onze showroom, maar we komen 

net zo graag bij je langs op locatie, 

op een tijdstip dat alle medewerkers 

aanwezig zijn. Wel zo gemakkelijk! 

Ook vermaken wij, indien gewenst, 

kleding in eigen huis.

In onze showroom in textielstad 

Enschede bieden wij een groot 

assortiment aan. Hier kun je terecht 

voor deskundig advies en uiteraard kun 

je hier kleding en schoenen passen 

en bekijken. Bij een bezoek aan de 

showroom krijg je een goed overzicht 

van alle mogelijkheden. 

Bezoek onze 
showroom

Ons adres: De Reulver 106,

7544 RT Enschede

TWENTE

Rechtstreeks 
contact met 
filialen voor 
ontzorgen 

hoofdkantoor
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www.telva.nl

Bekijk ook onze overige 
branchegerichte brochures
AUTOMOTIVE BEVEILIGING GROENVOORZIENING

WEG- & WATERBOUW

INSTALLATIE & TECHNIEKBOUW

LOGISTIEK & TRANSPORT METAAL & HOUT ALGEMEEN

Telva
De Reulver 106

7544 RT Enschede

085-0476060

info@telva.nl

VITALITEIT & SPORT


