
 
 
Hoe creëer je de beste Nebia 360⁰ ervaring?  
 

Natuurlijk is er geen verkeerde manier om te douchen, maar de Nebia ervaring is absoluut 
het beste als ieder detail klopt. Zie het als het instellen van de stoelen en spiegels in een 
nieuwe auto. Het voelt gewoon goed als alles op de juiste plek staat. 

  
Tip 01  
 
Wat is de beste plek om de wanddouche te plaatsen?  
 
De perfecte 360⁰ ervaring komt van het ontvangen van het water op het hele lichaam. Dit is 
wat de wanddouche zo speciaal maakt.  
Zorg ervoor dat de wanddouche op heuphoogte wordt geplaatst zodat het water het 
onderste gedeelte van het lichaam bereikt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tip 02 

Pas de hoogte aan 

Schuif de douchebeugel omhoog om de douchekop te positioneren 

van 7 tot 15 cm boven het hoofd.  

Als je niet wilt dat je har nat wordt 

Schuif de beugel naar beneden en draai de douchekop richting je 

borst, dit voorkomt dat het haar nat wordt.  

   



Tip 03 

Zorg voor stoomontwikkeling  

Zet de Nebia aan en wacht totdat er een stoombad effect is  

gecreëerd en de omgeving zich heeft gevuld met warmte. 

Je kan ook het koude water alvast de leidingen laten verlaten 

door de kraan in de wasbak aan te zetten.  

 

 

 

 

 
Tip 04  
 
Vind de juiste temperatuur  
 
In plaats van dat het water meteen wordt weggespoeld in het 
doucheputje, blijft de nevel van de Nebia in de omgeving 
hangen. Dit zorgt voor de stoombad ervaring.  
 
Omdat een gedeelte van de warmte in de omgeving verdwijnt, 
is het waarschijnlijk dat de temperatuur wat hoger moet 
worden ingesteld dan dat je normaal gewend bent.  

F.A.Q. 
Als de temperatuur hoger 

ingesteld moet worden, 

hoe zit dat dan met mijn 

rendement?  

De berekening voor het rendement 

is te vinden op 

www.2blueconomy.nl/nebia-

douche. In de berekening is het 

bovenstaande meegenomen. 

Daarnaast verbruikt de Nebia zo 

weinig water, dat er over het 

algemeen altijd een water- en 

energie besparing aanwezig is.  
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