
LIGNO TABLO



Toen Ronald Mattelé tien jaar geleden 
met zijn Cassecroute picknicktafel voor 
het eerst naar de commerciële beurs 
SFEER trok, verraste hij niet alleen 
met een flexibel en uitgepuurd design. 
Mattelé schudde de ganse interieursector 
wakker met een businessmodel dat 
vandaag relevanter is dan ooit tevoren. 
Een Cassecroute tafel koop je immers 
rechtstreeks van de designer zelf. “Zo kan 
ik de prijs eerlijk houden, maar leer ik 
vooral ook de kopers kennen die mijn tafel 
mee naar huis nemen. Voor mij draait deze 
job niet alleen om meubels, maar vooral 
ook om mensen”, aldus de ontwerper.

Anno 2020 trekt Cassecroute opnieuw 
naar een beurs voor de lancering van 
een picknicktafel. Op Maison & Objet in 
Parijs presenteert Mattelé LIGNO TABLO, 
een massief houten meubel dat de 
ongedwongenheid van een picknicktafel 
combineert met de luxueuze precisie van 
Belgisch vakmanschap.

Dankzij het grote succes van de originele 
Cassecroute picknicktafel kwam Ronald 
Mattelé de afgelopen tien jaar in prachtige 
huizen, hotels en openbare gebouwen 
terecht. “Zo prijken mijn tafels bijvoorbeeld 
in refuge Albert Ier in Chamonix, een gite 
waar Koning Albert I incognito kwam 
overnachten”, aldus Mattelé. Geprikkeld 
door internationale architectuur groeide 
stilaan het idee voor een niche-versie 
van Cassecroutes bestseller, een 
luxeversie geïnspireerd op de bouwwerken 
van Charles Rennie Mackintosh, op 
de vormentaal van BAUHAUS en 
Art Nouveau. “Er bestaan uiteraard al heel 
wat massief houten meubels, maar een 
picknicktafel, dat blijft heel uitzonderlijk. 
Nochtans merk ik dat de vorm een heel 
breed publiek aanspreekt, van studenten 
tot architecten over fotografen en grafici. 
Iedereen die wel eens graag buiten de 
klassieke lijntjes kleurt.”

De LIGNO TABLO, Esperanto voor 
‘houten tafel’, wordt met de hand 
vervaardigd uit massief Iroko hout. 
Het ontwerp combineert een zeer hoge 
afwerkingsgraad met een bijna maniakaal 
oog voor detail. Om aan de vraag naar 
lange tafels tegemoet te komen stelt 
Mattelé de LIGNO TABLO voor in drie 
verschillende lengtes: 3 meter, 3,6 meter 
en 4,2 meter. Maar zoals het Cassecroute 
betaamt behoort een tafel op maat zeker 
ook tot de mogelijkheden. De elegante 
vormentaal van deze tafel zorgt er 
bovendien voor dat de LIGNO TABLO zich 
niet alleen leent voor buitengebruik, maar 
net zo goed in menig interieur past. Het is 
een tijdloos design, een klassieker die 
zich aanpast aan alle mogelijke stijlen en 
smaken, maar die toch dat eigenzinnige 
en non-conformistische gevoel uitstraalt 
dat intussen het handelsmerk is geworden 
van Cassecroute.
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De LIGNO TABLO wordt gelanceerd op 
Maison & Objet in Parijs (17-21 jan 2020). 
Je vindt Cassecroute in hal 6 op stand 
J162. De prijs van LIGNO TABLO start bij 
6225 euro, BTW inbegrepen.
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OVER CASSECROUTE
Cassecroute wordt in 2009 opgericht door Ronald Mattelé, die zich meteen als een 
pionier profileert door rechtstreeks aan de eindklant te verkopen. Het allereerste 
ontwerp van Mattelé, de cc picknicktafel, blijkt meteen een schot in de roos. De tafel 
verschijnt in alle mogelijke RAL-kleuren en afmetingen, in aluminium kan ze zelfs een 
lengte van 14 meter bereiken. In 2011 wordt de Cassecroute collectie uitgebreid met 
de BEER TABLE, de CARRÉ, LA GRANDE RONDE, de BENCH en de FIELD KITCHEN. 
In 2016 lanceert Cassecroute op Interieur Kortrijk de Picnic in the Shadow ontworpen 
door Ivo Caruso en Alessandro D’Angeli. De originele picknicktafel blijft echter de 
onvervalste bestseller. Een ontwerp dat intussen over de hele wereld werd verkocht. 
In 2018 vervolledigt Mattelé het picknick-gamma met een versie in beton. 
Om de verjaardag en het succes van de picknicktafel in de verf te zetten lanceert 
Cassecroute in 2020 LIGNO TABLO, een luxe versie in massief hout. Een picknicktafel 
voor de meerwaardezoeker, zeg maar.

Contactgegevens:
www.cassecroute.be
instagram: @cassecroute_picnic_tables

Voor vragen en info mag u rechtstreeks contact opnemen 
met Ronald Mattelé op het nummer +32 475 25 71 85.
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