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Industria mobilierului 
tapițat este în 
schimbare. Clienții 
influențează cererea.  
Cu un apetit aparent 
fără limite pentru tot 
ceea ce este nou, aceștia 
își transformă locuința 
astfel încât să reflecte 
personalitatea lor unică. 
 
De asemenea, clienții doresc prețuri 
competitive și o procesare rapidă a 
comenzii. Pentru a răspunde acestor 
cerințe, producătorii trebuie să 
accepte cu brațele deschise o epocă 
nouă și încântătoare a schimbării.

Cerințele crescânde de personalizare, 
tehnologii încorporate, modularitate și 
producție etică necesită procese mai 
complexe de dezvoltare și fabricație. 
Acestea, la rândul lor, generează 
costuri de producție mai mari. Totodată, 
globalizarea și concurența forțează 
reducerea prețurilor. Producătorii  
de mobilier trebuie să găsească  
o metodă prin care să armonizeze 
aceste două influențe contrare. 

Provocarea nu se termină aici.  
Și costurile materiilor prime sunt în 
creștere, astfel încât  producătorilor  
este mai greu să răspundă cererii,  
să rămână competitivi și să-și mențină 
marjele de profit. Prin urmare, 
trebuie să adopte noi tehnologii 
și metode de lucru. Aici intervin 
soluțiile și competențele Lectra. 

Descoperiți succesul mai rapid
În mediul concurențial actual, timpul 
de lansare pe piață este extrem de 
important. Vă putem ajuta să reduceți 
durata ciclurilor de dezvoltare și 
fabricare, pentru a livra rapid, fără 
a compromite calitatea. Puteți să 
gestionați mai multe designuri, 
module și prototipuri într-un timp 
mai scurt, să măriți viteza procesului 
de luare a deciziilor și să reduceți 
timpul de lansare pe piață. 

Personalizați
Clienții vor mobilier care să fie unic 
precum ei. Provocarea este ca aceste 
cerințe privind individualizarea să fie 
îndeplinite, păstrând în același timp 
marjele de profit. Cu ajutorul Lectra, 
puteți realiza eficient și profitabil 
designul și fabricarea în cazul 
comenzilor individualizate sau al seriilor 
mici. Veți putea automatiza și optimiza 
întregul proces de fabricare și puteți 
îmbunătăți calitatea la fiecare pas, 
devenind mai rapizi și mai flexibili. 

Descoperiți succesul 
în mod profitabil
Odată cu creșterea costurilor, 
funcționarea profitabilă va deveni tot mai 
greu de realizat. Cu toate acestea, puteți 
face economii anticipând și controlând 
costurile. Descoperiți modul în care 
automatizarea procesului de fabricare 
realizată prin inovația și competențele 
Lectra vă poate ajuta să optimizați 
utilizarea materialului și să îmbunătățiți 
eficiența, reducând în același timp 
numărul de erori și costurile aferente. 
 

Eficientizați
Termenele scurte, comenzile  
urgente și situațiile neașteptate 
pot avea un impact negativ asupra 
eficienței și productivității. Anticiparea 
tuturor situațiilor este imposibilă, 
însă, cu tehnologia și organizarea 
corespunzătoare, vă putem garanta 
flexibilitatea necesară pentru a 
reacționa eficient, stimulând în  
același timp îmbunătățirea continuă. 

Monitorizarea în timp real vă permite  
să analizați procesele de producție  
și să utilizați eficient resursele 
umane și materiale. Puteți îmbunătăți 
performanța sălii de croit, puteți 
securiza operațiunile, maximiza timpul 
de funcționare și garanta o calitate 
constantă. Veți fi mai flexibil, mai 
rapid și veți avea o vizibilitate globală 
mai bună asupra proceselor dvs.

Acționați în mod responsabil 
Fiind teme tot mai populare în rândul 
clienților, problemele etice și de mediu 
influențează afacerile. Cu Lectra puteți 
gestiona responsabilitatea corporativă, 
sustenabilitatea și trasabilitatea 
în fiecare etapă a procesului de 
producție și puteți garanta siguranța 
mediului de producție. Împreună, 
putem minimiza consumul de energie, 
prin reducerea cantității de deșeuri, 
optimizarea utilizării materiilor 
prime și valorificarea competențelor 
și cunoștințelor lucrătorilor. 

Vă putem ajuta  
să țineți costurile 
sub control și să 
faceți economii.
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Datorită competențelor și inovației 
Lectra, vă putem ajuta să aduceți un 
plus de valoare și să îmbunătățiți 
eficiența în fiecare etapă a procesului 
de producție, de la design și 
dezvoltarea produselor până la croit. 

Echipa Lectra, formată din 180 de 
experți, deține cunoștințe detaliate 
despre cele mai bune practici din 
industria mobilierului tapițat. Știm  
că fiecare companie este diferită.  
De aceea, oferim soluții personalizate 
până la cel mai mic detaliu, care 
vor îndeplini nevoile și obiectivele 
dvs. individuale și vor avea în 
vedere aspirațiile dvs. în afaceri.

Soluțiile noastre oferă acum 
avantajele sălii de croit a viitorului.

Suita software DesignConcept 
Furniture® 
Acesta este un pachet CAD 3D/2D 
complet integrat pentru proiectare, 
stabilirea costurilor și dezvoltarea 
colecțiilor de mobilier tapițat, de la 
crearea prototipului virtual până la pre-
producție. Vă oferă posibilitatea de a 
lua deciziile corecte cu privire la design 
pe baza unor elemente financiare cheie 
înainte de crearea prototipului fizic. 

Conectarea automată a datelor 3D 
cu datele 2D și fișa cu date tehnice 
vă permit să aveți costuri mai mici 
cu dezvoltarea produselor, reducând 
totodată timpul de lansare pe piață, 
fără a compromite calitatea. 

Soluțiile de croire Vector® 
pentru țesături
Soluția Vector țintește excelența 
operațională. Fiind o inovație în 
domeniul croirii automate, care 
îmbină competențele tehnologice 
cu aplicațiile software performante 
și comenzile intuitive, soluția Vector 
garantează un timp de funcționare 
fără precedent, viteză mare, fiabilitate 
durabilă, eficiență și calitate 
optimizate. Datorită performanței sale 
excepționale, este investiția perfectă 
în sisteme de croire automată pentru 
toate procesele de fabricație, de la 
seriile mici la producția în masă, 
îndeplinind cele mai stricte cerințe. 

Soluțiile de croire 
Versalis® pentru piele
Sistemele automate de croire 
VersalisFurniture răspund 
cerințelor industriei produselor 
tapițate în ceea ce privește 
performanța, productivitatea, 
flexibilitatea și economiile. 
Indiferent de configurarea producției, 
complexitatea modelului, calitatea 
pieii și calitatea cerută a produsului 
finit, soluția optimă este Versalis.

Soluția Versalis oferă o serie completă 
de aplicații software și echipamente 
optimizate prin servicii profesionale. 
Întregul proces de producție este 
optimizat, oferind echilibrul perfect 
între identificarea defectelor, încadrare, 
croire și descărcare. Astfel, eficiența 
crește, iar fiabilitatea este garantată. 
Prin analiza continuă, vă puteți crește 
productivitatea și competitivitatea. 

Competențele Lectra
Lectra propune numeroase metode 
de diagnosticare, metodologii și 
cele mai bune practici pentru a 
îmbunătăți procesele dvs. și a atinge 
excelența operațională. Datorită 
gamei largi de servicii profesionale 
oferite, aveți certitudinea că veți 
obține cele mai bune rezultate de 
pe urma tehnologiei Lectra. 

Datorită serviciilor inteligente unice 
și inovatoare oferite, soluțiile din sala 
de croit vor fi direct conectate cu 
unul din cele cinci centre de asistență 
internaționale. Peste 200 de senzori 
și aplicații software performante 
detectează orice anomalie de 
îndată ce aceasta apare. Datorită 
asistenței de la distanță, aceste 
anomalii pot fi remediate înainte 
ca sistemul să se oprească. Astfel, 
obțineți performanțe și timp de 
funcționare optime, costuri mici de 
întreținere și producție neîntreruptă.

Pentru a afla mai multe despre 
competențele Lectra, precum și 
despre soluțiile pentru designul  
de mobilier tapițat, accesați 
makeitwith.lectra.com

1 - Soluția de croire Vector® pentru țesături
2 - Soluția de croire Versalis® pentru piele
3 - Aplicația software DesignConcept Furniture®
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Accesați lectra.com/en/furniture pentru a afla cum 
vă putem ajuta să optimizați întregul proces de 
fabricare a mobilierului și să vă mulțumiți clienții.

LECTRA,  
UN PARTENER INTERNAȚIONAL

180 DE CONSULTANȚI 
INSTRUCTORI, SPECIALIŞTI  
ȘI EXPERȚI ÎN DOMENIU
270 DE PERSOANE CARE OFERĂ ASISTENȚĂ CLIENȚILOR

260 DE INGINERI DE 
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE
300 DE SPECIALIȘTI ÎN MARKETING ȘI VÂNZĂRI

50 DE NAȚIONALITĂȚI
32 DE FILIALE 5 CENTRE 
DE APELURI NON-STOP
3 CENTRE INTERNAȚIONALE 
DE TEHNOLOGII AVANSATE


