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Buiten genieten in alle seizoenen

Orbo is het perfecte verlengstuk van je huis
Je eigen cosy plekje in de tuin om met vrienden te relaxen of rustig te werken? Met Orbo introduceert 
Insight Out een totaal nieuwe tuinbeleving. Orbo’s zijn ronde of ovale tuinkamers waarin je het hele jaar 
door van de natuur kunt genieten. In alle comfort en met een fantastisch uitzicht. Een must-see op de 
prachtige Tuindagen in het Park van Beervelde.

Een nieuwe kijk op tuinplezier
Net als je denkt dat je het qua tuinbeleving allemaal gezien hebt. Veranda’s, luxe tuinmeubilair, 
tuinkamers - en dan ontdek je de Orbo. Sympathiek van bij de allereerste kennismaking. Met 
organische vormen die passen in elke tuin en landschap, als perfect verlengstuk van je huis. Een 
Orbo kan je op je terras, in de tuin en op je dak zetten. Of in het bedrijfsgroen, als speciale out-of-the-
box werkplek. 

Een Orbo moet je meemaken. Binnenin is deze tuinkamer veel groter dan lijkt op een foto. De 
afwerking is state-of-the-art. Eén constante in alle modellen is een fantastisch panoramisch uitzicht. 
Binnenin voel je de stress wegglijden. Je zit in een cocon en bent toch met alles in contact. En dat 
in alle seizoenen, want in een Orbo kan je genieten van een zware storm met een kopje koffie en een 
boek. 

Orbo 360 Orbo Mezzo L
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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. Want de zittingen kunnen worden omgevormd tot ligbedden. Alle 
modellen kunnen bovendien over een centrale tafel beschikken. 

Orbo’s overleven in weer en wind, jaar in en jaar uit. Op de constructie rust een aangename garantie 
van tien jaar. Ze beschikken alle over een zonwerende beglazing gemaakt van hoogwaardige 
kunststof 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.

Bij de grootste modellen is er stroomvoorziening, ledverlichting, Bluetooth-audio, en airco in optie 
mogelijk. Bij alle modellen is het mogelijk persoonlijke accenten te leggen op het gebied van 
textielbekleding enzovoorts.

Orbo Palazzo Orbo 360 L

Orbo op de Tuindagen in Beervelde
10, 11, 12 mei

Insight Out presenteert drie modellen op Batibouw:
• Orbo 360-L
• Orbo Mezzo
• Orbo Palazzo Deluxe in Signature-uitvoering.

Geen gaatje in uw agenda? U kunt de Orbo’s ook bekijken tijdens de Opentuindagen in de 
toontuin in Bornem: 6-7 april, 27-28 april, 25-26 mei, of op afspraak.
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Verrast
Wie koopt een Orbo? Gebruikers blijken zelf verrast over wat ze allemaal doen in hun tuinoase. 
Lezen, spelen, ontspannen, het ligt voor de hand. Maar het ontwerp zelf geeft rust en dat valt in de 
smaak bij mensen met veeleisende, stressvolle beroepen. Die kiezen er soms voor om net daar 
ongestoord en gefocust te werken. Ook stadsbewoners vallen voor een Orbo. Doordat Orbo’s ter 
plekke worden gemonteerd uit onderdelen, kunnen ze zelfs in liften en door smalle gangen worden 
gedragen. Zo krijgt de leukste tuinkamer ter wereld een weldverdiend plekje in het persoonlijke leven 
van zijn eigenaars.

Orbo Mezzo L Orbo 360 L

Over Insight Out

Insight Out is opgericht door Myriam De Pauw en Frederik Leyssens. Insight Out streeft ernaar 
om mensen maximaal van de natuur en hun omgeving te laten genieten in alle comfort en 
weersomstandigheden. 
Dat doen Insight Out op een betrokken manier, met maximale aandacht voor wat klanten 
wensen. Insight Out levert niet alleen een product af maar kijkt naar het grotere geheel zodat 
elke Orbo perfect past bij de tuin en de woning. 


