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Persbericht

Orbo – de ultieme ‘bubble’ voor recreatie en werk

Mezzo XL Multi speelt in op trend tuinkantoren
Enkele jaren geleden verraste Insight Out met een totaal nieuwe tuinbeleving: de Orbo. De ronde of 
ovale tuinkamers bieden een gezellig plekje om te relaxen, vrienden te ontvangen of te werken. In 
alle comfort én in je eigen tuin of op je terras. Met de Mezzo XL Multi gaat Insight Out nog een stapje 
verder en komt het zo tegemoet aan de vraag naar tuinkantoren. Laat je inspireren tijdens Batibouw 
door deze multifunctionele Orbo.

Met plaats voor vijf personen en een grote halfronde werkruimte, tilt de Mezzo XL Multi het 
tuinkantoor naar een hoger niveau. Je zou het niet zeggen op foto maar zodra je binnenstapt, ervaar 
je de aparte en relaxte sfeer. De Orbo siert ondertussen al heel wat privétuinen en -terrassen, maar 
ook bedrijven tonen interesse. Je kunt je er namelijk afzonderen om ongestoord te werken. Of je 
gebruikt het om klanten te ontvangen in een unieke setting. Dat maakt van de Mezzo XL Multi dé 
‘out-of-the-box’-werkplek.
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Alternatief voor thuiskantoor
De Mezzo XL Multi heeft alles in huis voor een all-intuinkantoor. Zo is er een ruime werktafel met 
plaats voor een laptop, smartphone, één of twee schermen en een bureaustoel. En ook voldoende 
opbergruimte en de optie voor een video- en/of audiosysteem. Het panoramisch uitzicht en 
natuurlijk daglicht vervolledigen het plaatje.

Dankzij de elektrische of infraroodverwarming is het er elke dag aangenaam vertoeven. Dit maakt 
de Mezzo ook uitermate geschikt als thuiskantoor voor freelancers. Zij werken vaak het liefst in een 
aparte en rustige omgeving, maar hebben daarvoor niet altijd de ruimte in hun woning. Coaches en 
therapeuten ontvangen dan weer hun klanten in een inspirerende buitenomgeving.

Bedrijven beseffen hoe belangrijk een fijne werkplek is. Ze bieden dan ook graag het tuinkantoor aan 
als alternatief voor de bedrijfswagen. Daarom is er nu de mogelijkheid tot leasing. Dit geldt trouwens 
ook voor particulieren.

Doordat de Orbo ter plaatste wordt gemonteerd, kunnen de onderdelen ook in de lift of door smalle 
doorgangen. Ideaal voor wie geen tuin heeft, maar wel een ruim (dak)terras.
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Hele jaar door genieten
Door de week een kantoor en in het weekend een lounge. In de Mezzo XL Multi kom je helemaal 
tot rust. Gezellig tafelen met vrienden en familie midden in de natuur, beschermd tegen alle 
weersomstandigheden. Blijft er iemand logeren? Dankzij het opvouwbaar bed maak je van de Mezzo 
snel en eenvoudig een gastenkamer. Zo is deze nieuwe Orbo ook weer multifunctioneel inzetbaar.

Zes modellen 
De Orbo-familie biedt plaats aan zes tot veertien personen. De twee kleinste modellen kunnen 
worden gedraaid zodat je uit de wind zit, of net wel in de zon. De toegang kan met een zeil worden 
afgesloten. Grotere modellen hebben een naar boven inschuivende deur en ramen die open kunnen. 
Door de gebogen vormen van de beglazing, deuren en ramen is het een bijzondere sensatie om in 
een Orbo te zitten - of te liggen. 

Duurzaam comfort
Orbo’s overleven in weer en wind, jaar in en jaar uit. Op de constructie rust een aangename garantie 
van tien jaar. Ze beschikken allen over een hoogwaardige kunststof beglazing die beter de buiging 
en inwerkende krachten kan weerstaan dan klassiek glas. De ruiten zijn bovendien voorzien van een 
zonwerende coating en alle modellen beschikken over een spiegelgepolijst roestvrijstalen dak om 
zomerse oververhitting te voorkomen. 
De grotere modellen hebben stroomvoorziening, ledverlichting en Bluetooth-audio. 
Infraroodverwarming en airco zijn in optie beschikbaar. Het volledige gamma laat toe persoonlijke 
accenten te leggen op het gebied van uitrusting, textielbekleding, kleuren, enzovoorts.
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Veilige kennismaking

Wenst u meer te weten over onze Orbo’s? Kom ons dan tussen 27/2 en 7/3 bezoeken op de 
virtuele editie van Batibouw 2021 waar we u graag via chat- en streaming sessies te woord 
staan vanuit onze toontuin in Bornem. 

Een fysiek bezoek aan onze toontuin op afspraak wordt aanbevolen. Het geeft je onmiddellijk 
de mogelijkheid om de Orbo te beleven en naar waarde te schatten. 
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