
Historia klienta

Duvivier Productions wybiera firmę 
Lectra, aby podwoić wydajność 
przy zachowaniu wysokiej jakości 
i tradycyjnego rzemiosła
Ta wielokrotnie nagradzana francuska firma 
meblarska optymalizuje zużycie surowca i podwaja 
wydajność produkcji, aby sprostać rosnącemu 
popytowi na różnych rynkach. 

Cel

Przedsiębiorstwo Duvivier Productions 
chciało podwoić wydajność cięcia skó-
ry, aby wesprzeć swoją strategię rozwo-
ju firmy.

Rozwiązania Lectra

Odpowiedź firmy Lectra

Firma Lectra zaproponowała zauto-
matyzowany system do cięcia skóry - 
VersalisFurniture, jak również najnowsze 
wersje oprogramowania do tworzenia  
szablonów i nestingu, wspomagane 
przez dedykowane profesjonalne usługi. 
Pozwoliło to Duvivier Productions po-
dwoić liczbę błamów skóry ciętych każ-
dego dnia, bez konieczności zatrudnienia 
dodatkowego personelu.

Duvivier Productions
Unikalna fachowa wiedza Duvivier Productions 
w zakresie pracy ze skórami najwyższej jakości 
dała światową sławę firmie, która szczyci się 
punktami sprzedaży detalicznej w Miami, Seulu, 
Szanghaju, Pekinie i Sydney. Zostało to oficjalnie 
docenione w roku 2007, kiedy to rząd francuski 
przyznał firmie, jako jednej z pierwszych, mia-
no firmy dbającej o dziedzictwo środowiskowe, 
wręczając certyfikat „Entreprise de Patrimoine 
Vivante”. Jak dotąd, to przedsiębiorstwo było 
jedynym producentem mebli tapicerowanych 
ze skóry, który został w ten sposób wyróżniony.



Relacja oparta na zaufaniu
Firma oczekiwała bardzo szybkiego wdrożenia 
rozwiązania u siebie. Sposób podejścia firmy 
Lectra do projektu sprawił, że proces wdroże-
nia przebiegł płynnie: od momentu podjęcia 
decyzji inwestycyjnej aż do wdrożenia minęły 
zalewie 3 miesiące.

„Wdrożenie nowego narzędzia produkcyj-
nego w czasie krótszym niż 3 miesiące oraz 
tak szybkie uruchomienie produkcji nie mo-
gło by się odbyć bez pomocy firmy Lectra. 
Współpracowaliśmy z nią od dłuższego cza-
su; stała się dla nas bardziej partnerem niż 
dostawcą usług.” Dean Leullier, kierownik ds. 
produkcji, Duvivier Productions

Informacje o firmie Lectra
Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium ułatwiających transformację cyfrową firm spoglądających w przyszłość, 
które tchną życie w nasze garderoby, wnętrza samochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmacnia pozycję zarówno marek 
jak i producentów oraz usprawnia pracę od projektowania po produkcję, zapewniając im uznanie na rynku i spokój umysłu, na który zasługują. 
Firma Lectra wspiera branżę meblarską, oferując oprogramowanie CAD, krojownie i profesjonalne usługi tworzone z myślą o meblach 
tapicerowanych. Założona w 1973 roku firma Lectra posiada 32 oddziały na całym świecie i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Spółka 
zatrudnia ponad 1700 osób, a w 2018 roku wypracowała 333 milionów dolarów przychodu. Lectra jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).

Cel
Duvivier Productions, stawiając na zachowanie 
swoich tradycyjnych umiejętności i tajników 
rzemiosła poprzez utrzymanie produkcji we 
Francji, zajmuje pozycję w górnym segmencie 
rynku mebli skórzanych, produkując wysokiej 
jakości meble z najlepszych skór naturalnych. 
Koszty należy ograniczyć do minimum, aby 
można było zaproponować ceny na atrak-
cyjnym, a zarazem komercyjnie opłacalnym 
poziomie. W ramach strategii rozwoju celem 
przedsiębiorstwa było podwojenie liczby bła-
mów skóry ciętych każdego dnia, przy zacho-
waniu jednakowej wysokiej jakości, bez ko-
nieczności zwiększenia poziomu zatrudnienia.

Wyjątkowa oferta firmy 
Lectra
Oprócz wprowadzenia samego systemu do 
cięcia skóry Versalis®, silny nacisk położono na 
zarządzanie zmianami. W branży, gdzie okre-
ślenie „tradycyjne” często oznacza „ręczne”, 
technologia może być postrzegana jako zagro-
żenie dla umiejętności rzemieślniczych, opóź-
niając adaptację nowych systemów i zwrot 
z inwestycji. Przy względnie małym zespole 
100 pracowników, przedsiębiorstwu Duvivier 
Productions zależało na współpracy z firmą, 
która by to uwzględniła. Zarówno Duvivier 
Productions, jak i Lectra, uznały potrzebę  
zaangażowania zespołu rzemieślników, aby ci 
wsparli proces wdrożenia i późniejsze operacje. 
Chociaż były brane pod uwagę również inne 
firmy, to właśnie Lectra zdołała udowodnić, że 
najlepiej odpowiada specyficznym potrzebom 
Duvivier Productions. „Nie byliśmy przekonani, 
że inni dostawcy są w stanie zaoferować lepsze  
usługi i wyższą efektywność niż oferowane 
przez firmę Lectra.” Didier Leruste, dyrektor 
generalny, Duvivier Productions.

O firmie Duvivier Productions
Duvivier Productions jest wiodącym francuskim 
producentem nowoczesnych skórzanych kanap  
przeznaczonych do wyposażenia mieszkań. 
Znajomość tajników rzemiosła (z fr. savoir-faire) 
przejawia się w wielu obszarach: doborze wyso-
kiej jakości skór obiciowych dzięki odziedziczonej 
fachowej wiedzy; niezmiernie wygodnych me-
blach o wyjątkowej estetyce oraz sieci autoryzo-
wanych i wyszkolonych dystrybutorów. Duvivier 
Productions buduje swój wizerunek w oparciu o 
swoją wiedzę technologiczną, innowacje i zaspo-
kajanie potrzeb klientów. Obecnie firma Duvivier 
Productions jest znana nie tylko ze swojej wysokiej 
jakości i rzemiosła, ale również ze współczesnego, 
luksusowego, wygodnego i eleganckiego stylu. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie interne-
towej Duvivier Production: http://www.duvivier.fr/

® Versalis, Formaris i Diamino to zarejestrowane znaki handlowe firmy Lectra.
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Nowe poziomy  
jakości i wydajności
System Versalis przyniósł firmie Duvivier 
Productions 3 główne korzyści. Pierwszą z nich 
jest znaczne skrócenie etapu rozkroju poprzez 
wyeliminowanie przerw w procesie dzięki 
możliwości dygitalizacji, nestingu i cięcia skóry 
na jednym systemie. Drugą korzyścią jest pro-
duktywność z bezkonkurencyjną wielkością 
przerobu aż do 140 błamów dziennie, a trzecią 
jest doskonała jakość cięcia. Projekt okazał się 
ogromnym sukcesem; produktywność została 
podwojona zgodnie z wymaganiami, bez ko-
nieczności zwiększenia zatrudnienia. Strategią 
firmy jest obecnie kontynuowanie produkcji 
pod marką Canapés Duvivier, jak również pod 
innymi markami luksusowymi np. Hermès. 
Ponadto znajomość tajników rzemiosła (z fr. 
savoir-faire) jest bardzo ceniona w biurach pro-
jektowych i wśród konsultantów współpracują-
cych przy ważnych, prestiżowych projektach.

„Dzięki rozwiązaniu Versalis® Lectra, 
mamy dwukrotnie wyższą wydajność i 
lepszą jakość. Dziś posiadamy najlepszy 
system do cięcia.”

Dean Leullier 
Kierownik produkcji

https://blog.lectra.com/market/inside-lectra
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

