
 
 

 
 

 

  

2BLUE NEVELDOUCHE 
DE DOUCHE DIE 3.7 LITER WATER PER MINUUT VERBRUIKT 



 
 

 
 

2BLUE NEVELDOUCHE 
DE DOUCHE DIE 3.7 LITER WATER PER MINUUT VERBRUIKT  

De 2blue neveldouche van Nebia maakt gebruik 

van zijn eigen H2Micro technologie om water te 

vernevelen tot miljoenen kleine druppeltjes 

welke met hoge snelheid worden vrijgegeven. 

De verstuiving die voortkomt uit het mondstuk 

in de douchekop zorgt ervoor dat er een 

stoomdouche ervaring wordt gecombineerd 

met de ervaring van een traditionele douche. De 

Nebia creëert een krachtig douchesysteem dat 

bij het hele gezin past, er prachtig uitziet en 10 

keer zoveel wateroppervlak levert om zorgeloos 

te kunnen douchen.  

De Nebia heeft een 65cm verstelbare glijdende 

beugel om de druk aan te passen voor elke 

persoon. De douchekop is 45⁰ kantelbaar om 

het water directer te kunnen richten. Ook wordt 

er een volledig vrij positioneerbare handdouche 

met magnetische dock meegeleverd. De 

douche is in iedere situatie toepasbaar. 

Met een Nebia douche kan er 70% water- en 

energie bespaard worden t.o.v. 9.2 liter p/m bij 

een traditionele douche. Voor een standaard 

gezin met 4 personen en standaard 

douchegedrag komt dit neer op een besparing 

van € 254 en ruim 74.000 liter water per jaar. 

De afgelopen jaren is het steeds belangrijker 

geworden om te besparen op drinkwater. De 

Nebia douche draagt hieraan bij. In woningen is 

het een grote uitdaging om te besparen op 

warm tapwater. Vaak worden technieken zoals 

een douche-WTW toegepast welke hogere 

kosten met zich meebrengen en een lager 

rendement hebben.  

De Nebia is in de genormeerde EPC berekening 

opgenomen (NEN 7120). De te bereiken EPC 

verlaging ligt tussen 0,02 – 0,1 (afhankelijk van 

de opwekker). 
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MAKKELIJK TE INSTALLEREN EN TE ONDERHOUDEN 

Omdat de Nebia een Amerikaanse uitvinding is, is de douche ontwikkeld voor inbouwdouches. Dit is in 

Nederland geen gebruikelijke vorm voor het installeren van douches, vandaar dat er een opbouwset is 

ontwikkeld die het mogelijk maakt de Nebia in een bestaande situatie te monteren. 

De installatie is doorgaans met 10 minuten verricht. Geen loodgieters en geen breekwerk aan de tegels. 

In de 3-minuut durende installatievideo wordt de installatie van de Nebia uitgelegd. 

Het onderhoud van de Nebia is hetzelfde als dat bij een traditionele douche. De benodigdheden 

hiervoor worden meegeleverd met de Nebia douche. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=CR3ZFc4YqXI
https://www.youtube.com/watch?v=CR3ZFc4YqXI


 
 

 
 

 

WHAT’S IN THE BOX 

De Nebia wordt geleverd met onderstaande componenten. Er zijn geen extra onderdelen nodig om de 

installatie te verrichten. Zoals eerder vermeld is het bij de bestaande bouw van belang dat de 

opbouwset wordt geplaatst (zie pagina 4) 

 

  



 
 

 
 

OPBOUWSET NEBIA DOUCHE 

Meegeleverde onderdelen opbouwset Nebia douche 

- Beugel 

- Koperen buis met fittingen 

- 2x eindkap 

- 3x schroeven + pluggen  

- Doucheslang 0.5m 

 

1. Schroef de beugel met de bijgeleverde schroeven en pluggen aan de muur.  

2. Haal de koperen buis door de beugel en duw de fitting (knie) door de daarvoor bestemde 

opening aan de bovenkant van de beugel. 

3. Bevestig de eindkappen en lijm deze vast met bijvoorbeeld siliconenkit (niet meegeleverd) 

4. Hang de Nebia douche aan de bovenste fitting (knie)met de bij de Nebia geleverde kraag en 

ronde sticker zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.  

5. Bevestig de doucheslang aan de onderste fitting en aan de douchemengkraan 

 

 



 
 

 
 

SPECIFICATIES 

 

  



 
 

 
 

KOSTEN 

De Nebia douche kost € 499,41 excl. BTW, de opbouwset kost €65.70 excl. BTW.  

 

 


