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Chráníme
Vaše zaměstnance
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o nás

Využijte registraci a možnost partnerských cen na kompletní

sortiment dodávaný fi rmou VOZA.CZ s.r.o.

VOZA.CZ s.r.o. je dlouholetý dodavatel profesionálních barev, laků, ochranných pomůcek a dalšího vybavení 
pro autodílny, lakovny i průmyslové podniky. Naším cílem je vzájemně propojit špičkovou kvalitu výrobců 
barev a příslušenství s perfektní prací a poskytnout tak našim odběratelům maximální servis a poradenství.

Společnost se rozvíjí od roku 1992, kdy si majitel Jiří Voženílek zakládá živnost, ke které ho přivedla nejen 
záliba v autech, ale i dobrá doporučení a štěstí na výběr značek. Hned zpočátku se slibně rozjížděla spolupráce 
s danými výrobci a vytvořila se databáze spokojených zákazníků, od drobných kutilů až po velké společnosti. 

V roce 2000 byla založena společnost ADV, s.r.o. neboli „Autorizovaný distributor Voženílek“ značky 3M. 
Od roku 2014 pak fungujeme jako společnost VOZA.CZ s.r.o 

Značky v našem portfoliu: Dynabrade, 3M, Black Rider, Axalta, ProSpray, PercoTop, SIA, Spies Hecker, 
výdejové automaty VozaBox.

Všechny  ceny uvedené v katalogu jsou v CZK bez DPH a platí do 31. 12. 2018.

VOZA.CZ s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 03578518,  DIČ: CZ03578518

Email: info@voza.cz

Sklad Podivín

Za drahou 937, 691 45 Podivín
T: +420 511 111 836,   M: +420 777 724 447

Email: objednavky@voza.cz
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staňte se partnerem ... masky

Celoobličejové masky 

3M řady 6000

k opakovanému použití

Celoobličejové masky 3M řady 
6000 jsou jednoduché a pohodlné. 
Výdechový ventilek zajišťuje vysokou 
odolnost a lze jej snadno čistit.

Maska je dostupná ve třech velikos-
tech a je vybavena bajonetovým 
upínacím systémem, umožňujícím 
připojení fi l trů c hránících p roti 
plynům, výparům a částicím, podle 
vašich individuálních potřeb.

6700 malá | 6800 střední | 6900 velká

zvýhodněná cena 2337,-

 Obličejová část 

 +     Měkká, nealergenní elastomerová 
obličejová část 
 +Extrémně lehká (400 gramů) pro 

  íldohop énzarýv

  Zorník

 +   Široké zorné pole
 +Polykarbonátový zorník, odolný vůči

  Zavěšení se 4 pásky

 +
 +   ánežávyv eřboD

  Výdechový ventilek 3M™ 

Cool Flow™ 

 +   Menší odpor při dýchání
 +Snadnější dýchání
 +
 +Vydechovaný vzduch proudí směrem 
dolů
 +Minimum míst, kde se může ukládat 

vlastnosti

    Upínání fi ltru

 +   Konstrukce se dvěma fi ltry znamená
menší odpor při dýchání
 +
 +Lepší periferní vidění
 +
 +Označení upínacího místa
 +Bajonetový systém upínání fi ltrů
 +Volitelné připojení systému přívodu

   uhcudzv

 Navíc

 +Dostupná kompletní řada náhradních dílů
 +

  Kompatibilní produkty:

 +

2016,-
partnerská  cena

  Upínací systém

 +

 +Náhlavní koš pro pohodlnější nošení
 +   kesáp ínčrk ýnletanípu ondanS

 Lehká elastomerová obličejová část 

 +   Tři barevně rozlišené velikosti pro 
snadnější identifi kaci
 +Měkký, lehký elastomerový materiál 

 +Velice nízká hmotnost - 82 g

 Nízkoprofi lový design 

 +   Minimalizuje narušení zorného pole

 Upínání fi ltru 

 +   Konstrukce se dvěma fi ltry znamená menší
odpor při dýchání
 +
 +Lepší periferní vidění
 +
 +Označení upínacího místa
 +Bajonetový systém upínání fi ltrů 3M
 +  uhcudzv udovířp umétsys ínejopiřp énletiloV

        Kompatibilní produkty:

 +

+

Polomasky 3M 

řady 6000

k opakovanému použití

Polomasky 3M řady 6000 jsou lehké, 
úsporné, snadno použitelné a vyžadují 
pouze minimální údržbu. 

Pro maximální pohodlí a fl exibilitu lze 
polomasky 3M řady 6000 použít v kombi-
naci s 3M  systémy s přívodem vzduchu.

6100/6961 malá | 6200/6962 střední | 
6300/6963 velká

zvýhodněná cena 345,-

296,-
partnerská  cena
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Polomasky 3M

řady 7500

k opakovanému použití

Polomasky 3M s dlouhou životností 
řady 7500 byly zkonstruovány pro 
velmi nepříznivá pracovní prostředí. 
Snížený odpor při dýchání pomáhá 
snižovat hromadění tepla v masce 
a zvýšit tak vaše pohodlí.

Náhlavní pásky uživateli umožňu-
jí sejmout masku během krátkých 
přestávek, aniž by ji musel zcela 
odkládat.

7501 malá | 7502 střední | 7503 velká

zvýhodněná cena 608,-

masky

 Upínací systém 

 +   Upínací systém
 +

 Obličejová část 

 +
spouštěcí schopností
 +Navržená pro kompatibilitu 

 +

 +Plně udržovatelná
 +   g 631 - tsontomh ákzíN

  Výdechový ventilek 

3M™ Cool Flow™

 +Menší odpor při dýchání
 +Snadnější dýchání
 +
 +Vydechovaný vzduch proudí směrem 
dolů
 +   ýtsič ávátsůZ

 Nízkoprofi lový design 

 +Nenarušuje zorné pole
 +Minimum míst, kde se může ukládat 
špína
 +   ílýrb hcýnnarhco ínávožlmaz ejužinS

 Upínání fi ltru 

 +   Konstrukce se dvěma fi ltry znamená 
menší odpor při dýchání
 +
 +Lepší periferní vidění
 +
 +Označení upínacího místa
 +Bajonetový systém upínání fi ltrů

523,-partnerská  cena

 Maska 
 +Nízkoprofi lová konstrukce pro lepší 
periferní vidění
 +
 +Měkký nealergenní materiál pro 

 Zabudované fi ltry

 +
poskytuje ochranu proti odlišným 

 +Jednodílná konstrukce nevyžadující 
  ubžrdú

  Výdechový ventilek

 +   Středová pozice pro účinné 

 +   Pomáhá dosáhnout stabilního 

 +   kesáp ínčrk ýnletanípu ondanS

  Cenově výhodná

 +   Lze používat, dokud nedojde 

nebo nasycení fi ltrů proti plynům 

  Pohodlí

 +   Uzavíratelný obal umožňuje pohodlné 

  Příslušenství

 +Ochranná plena 3M™ 400 prodlužuje 
   mícitsáč itorp ůrtl fi hcínvalh tsontoviž

Polomaska 3M

k opakovanému 

použití 6941/4251

Polomaska 3M proti částicím 
a organickým  výparům FFA1P2R, 
která nevyžaduje údržbu a je 
připravená k okamžitému po-
užití. Disponuje zabudovanými 
fi ltry pro účinnou a pohodlnou 
ochranu proti nebezpečným 
částicím, nenarušuje zorné pole 
a poskytuje pohodlí při práci.

zvýhodněná cena 457,-

395,-
partnerská  cena
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staňte se partnerem ...

Snadnost dýchání

Novinka – velmi nízký odpor při dýchání
• Kombinuje výhody materiálu elektretových 

odpor při dýchání
•

3M™ Cool Flow ventilek

•
při dýchání 

• Poskytuje 
chladnější prostředí 

• Redukuje 
vydechovaný vzduch 

zamlžení brýlí  

Jednoduchost 

Novinka – inovativní 
uchycení na bradě

• Zjednodušuje 

dokonalé sezení 
polomasky

• Možnost složení 
poskytuje 
jednoduché skladování ventilku

• Individuální hygienický obal zamezuje 

prostředí
•

ochranu zraku
• Vyhovuje normě EN149 2001+A1:2009

Jasné vidění

Novinka: Embosovaný 
horní panel

• Redukuje zamlžování 
brýlí

Tvarovaný nosní panel

• Přizpůsobí se konturám 

• Neomezuje prostor 
vidění

•
prostředky pro ochranu 
zraku

•
• Inovativní třípanelová 

polomaska padne 
všem tvarům 

• Přizpůsobí se pohybu 

• Odolává porušení 
materiálu prací ve 
vlhkém prostředí

• Zůstává na místě 

čímž stále pevně těsní
• Pěnová část na nose 

polomasky jsou jemné 

• Velmi lehká 

Respirátory 3M Aura 9310+/6910+, Aura 9312+ a Aura 9322+/6923+

Konstrukce respirátorů 3M řady 9300 se třemi panely a ultra měkkým vnitřním lemováním nabízí 
optimální komfort a umožňuje snadnou komunikaci, díky čemuž je uživatelé dobře snášejí i při delší 
pracovní době. Vzhledem k jejich skládací konstrukci nabízejí větší pohodlí než tradiční polomasky. 

      zvýhodněná cena 23,-              zvýhodněná cena 44,-           zvýhodněná cena 58,-

respirátory

21,-
partnerská  cena

37,-
partnerská  cena

50,-
partnerská  cena

FFP1 FFP2
Aura 9312+

(FFP1 NR D)

Aura 9322+/6923+

(FF P2 NR D)

FFP1

Aura 9310+/6910+

(FFP1 NR D)

Bez ventilku
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respirátory

Pokročilý elektretový fi ltrační materiál 3M™

Ventilek 3M™ Cool Flow™

Vrstva aktivního uhlí

Barevně odlišené pásky

•
• Během použití si dobře udržuje svůj tvar
• Odolné proti propadnutí

•
• Dlouhodobě vysoká účinnost

•

•

• Poskytuje ochranu proti nízkým úrovním organických výparů (nižším než NPK*)

• Podle barevných pásek snadno rozpoznatelná úroveň účinnosti

Bezúdržbová fi ltrační polomaska 3M (respirátor)  9914

Filtrační polomaska 3M 9914 nabízí úlevu od nepříjemných hladin organických výparů a ochranu před 
nízkými hladinami jemného prachu a aerosolů. Dobře se přizpůsobuje většině velikostí a tvarů obličejů,
drží tvar a učinně odstraňuje nahromaděné teplo a vlhkost, čímž umožňuje chladnější a pohodlnější 
pocit při nošení. Tyto masky poskytují dlouhodobý, vysoce kvalitní výkon.

zvýhodněná cena 89,-

79,-
partnerská  cena

Čistící ubrousek 3M 105

Navlhčený čistící ubrousek určený pro čištění, dezinfekci a 
ošetření dosedací linie a obličejové části masky, aniž by došlo 
k jejímu poškození. 

Balení obsahuje 40 ks čistících ubrousků.

zvýhodněná cena 6,- / ks

5,30 ks
partnerská  cena
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staňte se partnerem ... fi ltry

Filtry proti částicím 3M série 5000

Z řady fi ltrů 3M 5000 si můžete vybrat fi ltry poskytující ochranu proti pevným a kapalným částicím.
Filtry lze buďto pomocí bajonetového systému připojit přímo k maskám řady 6000, 7500 anebo je lze 
použít jako předfi ltry k fi ltrům řady 6000. Výběr správného fi ltru závisí na pracovním prostředí a na
individuálních požadavcích.

fi ltr ochrana chrání proti zvýhodněná cena partnerská cena

5911 P1R pevným částicím a aerosolům 28,- 24,-

5925/6925 P2R pevným částicím a aerosolům 62,- 52,-

501 držák fi ltru 37,- 32,-

fi ltr ochrana chrání proti zvýhodněná cena partnerská cena

6051/6911 A1 organickým plynům a výparům 101,- 90 ,-

6055/6915 A2 organickým plynům a výparům 124,- 103,-

6057 ABE1 organickým plynům a výparům, anor-
ganickým výparům a kyselým plynům 114,- 98,-

6059 ABEK1
organickým plynům a výparům, anor-
ganickým výparům a kyselým plynům, 
čpavku a jeho derivátům

133,- 120,-

Filtry proti plynům, výparům a částicím 3M série 6000

Filtry s upínacím bajonetovým systémem lze používat se všemi polomaskami a celoobličejovými 
maskami 3M k opakovanému použití. Zákazníci mají k dispozici několik řad, ze kterých si mohou vybírat 
fi ltry podle svých potřeb.

od 90,-
partnerská  cena

od 24,-
partnerská  cena



BOX
Výdejový automat na zboží všeho druhu z rodiny automatů SaveLog je připraven plnit své úkoly 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Automaty jsou prioritně určeny k výdeji vysoce obrátkových položek 
nad nimiž chcete získat absolutní kontrolu výdeje a tím snížit jejich spotřebu.  

Výdej je možný na kusy, váhu nebo po baleních. Hmotnost položky je však omezena váhou do 25kg.

Automaty jsou vhodné pro použití přímo ve Vaší společnosti. Poskytnou Vám přesné informace ohledně 
počtu vybraného zboží, přesnou identifi kaci osob, které si předmět vybrali a také informace o případ-
ných termínech vrácení, zárukách či termínech údržby. Velkou výhodou je kombinace různých typů 
výdajových automatů a jejich vzájemná synchronizace. V nabídce spirálové i skříňové automaty.

* Při splnění obchodních podmínek zapůjčení výdejního automatu zdarma. Neváhejte nás kontaktovat.

 nikdy nikdynespnespím!!!m!!!

zapůjčení

ZDARMA
*


