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ATOM-Z
Trigger sprayers

Onze volledig in kunststof uitgevoerde en in Europa 
geproduceerde ATOM-Z trigger sprayers zijn geschikt 
voor standaard schoonmaakmiddelen voor in huis tot
aan chemische middelen met een hoge viscositeit. 

De ATOM-Z heeft een gepatenteerde pre-compressie 
techniek. Daarmee is de trigger sprayer altijd direct klaar
voor gebruik.

Voordelen van de 
ATOM-Z trigger 
sprayer

• precompressie: altijd 
klaar voor gebruik

• ergonomisch design

• maatwerk mogelijk in 
o.a. kleur, mondstuk, 
stijgbuis, fleshals, 
crp en gerecycled 
kunststof

• per 430 stuks



Trigger sprayers

Body
Onze trigger sprayers hebben een body met een 
ergonomisch, compact en modern design.

Fleshals
Wij leveren standaard een schroefsluiting voor een 
fleshals met een 28/410 of 28/400 opening. Andere 
maten zijn op aanvraag. 

Schroefkraag
De hoogte van de schroefkraag kan op aanvraag worden 
afgestemd op uw fles zodat beiden een mooi geheel 
vormen. 

Stijgbuis
Wij leveren ATOM Z standaard met een flexibele stijgbuis 
met een lengte van 280 mm en recht uiteinde. Andere 
lengtes en uitvoeringen zijn op aanvraag.

Toepassing
De trigger sprayer kan gebruikt worden voor standaard 
schoonmaakmiddelen voor in huis tot aan chemische 
middelen met een hoge viscositeit. Vraag ons om advies 
over uw product.

Kleuren 

Voor u is het ook belangrijk dat de kleur van de trigger 
sprayer past bij uw merk of productlijn. Wij hebben 
een aantal standaard kleuren op voorraad. Bij grotere 
aantallen is het mogelijk om de trigger sprayer in uw 
eigen kleuren en kleurcombinaties te produceren. U 
kunt dan de kleur kiezen voor het mondstuk, de hendel, 
schroefkraag en body.

Nozzles (mondstukken)

Pre-compressie
Onze trigger sprayers hebben een gepatenteerde 
pre-compressie techniek. Dat betekent dat de trigger 
sprayer altijd direct klaar is voor gebruik. U biedt de 
gebruikers van uw product daarmee gemak.

Blokkering
Alle mondstukken zijn voorzien van een blokkering. Door 
de positie van het mondstuk aan te passen, is de trigger 
sprayer eenvoudig ‘aan en uit’ te zetten.

Spray en foam
Wij leveren standaard een medium spray nozzle 
(sproei mondstuk), maar op aanvraag zijn alle volgende 
mondstukken leverbaar:

Reikwijdte
mm

Sprayhoek
°

Nozzles

Spray Medium 170 ± 30 39°/53°

Spray Narrow 140 ± 30 31°/46°

Foam V35 70 ± 30 11°/28°

Foam V45 70 ± 30 11°/28°

Foam V15 100 ± 30 20°/36°

Kindveilig (crp) 

Op aanvraag kan de trigger sprayer worden uitgevoerd 
met crp (child resistant packaging) conform ISO 8317. Dit 
kan op twee onderdelen: de nozzle en de schroefkraag. 
Dit voorkomt dat kinderen de triggers snel zelf kunnen 
bedienen en zorgt voor een volledig kindveilige 
verpakking.

Duurzaam

Duurzaam
De trigger sprayer is volledig van recyclebaar PP en PE 
kunststof gemaakt en licht in gewicht.

Gerecycled kunststof
Op aanvraag kan de trigger sprayer (deels) in gerecycled 
kunststof worden uitgevoerd.

Verpakkingen

Doos: 430 stuks

Pallet: 24 dozen (10.320 stuks)
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