
Povestea unui client

Duvivier Productions alege  
Lectra pentru a-și dubla volumul de 
producţie, păstrând în același timp 
înalta calitate și arta tradiţională
Acest producător francez de mobilier premiat 
optimizează utilizarea materialului și dublează 
randamentul pentru a veni în întâmpinarea cererilor 
tot mai mari de pe diverse pieţe. 

Provocarea

Duvivier Productions a dorit să du-
bleze volumul de piele tăiată pentru 
a-și susţine strategia de dezvoltare a 
afacerilor.

Soluţii Lectra

Oferta Lectra

Lectra a propus sistemul auto-
mat de tăiere a bucăţilor de piele, 
VersalisFurniture, precum și cele mai 
noi versiuni ale programelor software 
pentru crearea de modele și încadrare, 
împreună cu servicii profesionale de-
dicate. Acestea au permis companiei 
Duvivier Productions să dubleze nu-
mărul de bucăţi de piele tăiate zilnic, 
fără a recurge la personal suplimentar.

Duvivier Productions
Datorită cunoștinţelor sale unice în prelucrarea 
de piele de calitate excepţională, compania 
Duvivier Productions a dobândit o reputaţie 
mondială, având puncte de vânzare în Miami, 
Seul, Shanghai, Beijing și Sydney. Acest fapt a 
fost recunoscut oficial când a fost una dintre 
primele companii căreia guvernul Franţei i-a 
acordat premiul de „Entreprise de Patrimoine 
Vivant” (Întreprindere de Patrimoniu Viu) în 
2007. Până în prezent, rămâne singurul produ-
cător de mobilier tapiţat cu piele care a primit 
acest titlu.



O relaţie construită  
pe încredere
Compania dorea să implementeze foarte ra-
pid o soluţie. Abordarea proiectului de către 
Lectra a asigurat un proces de implementa-
re lipsit de probleme, fiind necesare numai 
trei luni de la decizia de investiţie până la 
implementare.
„Nu am fi reușit să introducem un nou instru-
ment de producţie în mai puţin de trei luni și 
să-l punem în funcţiune atât de repede fără 
Lectra. Lucrăm cu această companie de foarte 
mult timp; este mai mult un partener decât un 
furnizor.” Dean Leullier, director de producţie, 
Duvivier Productions

Despre Lectra
Pentru companiile care privesc spre viitor și care insuflă viaţă în garderobele noastre, în interioarele autovehiculelor, în mobilier și multe 
altele, Lectra se angajează să producă tehnologii de calitate superioară care facilitează transformarea digitală a industriei lor. Oferta Lectra 
pune la dispoziţia mărcilor și fabricanţilor mijloace de la design la producţie, asigurându-le respectul pieţei și liniștea pe care o merită. 
Sprijinind Industria Mobilei, Lectra oferă softuri CAD, soluţii pentru sala de croi și servicii expert dedicate modelelor tapiţate. Înfiinţată în 
1973, Lectra are în prezent 32 de filiale în întreaga lume și servește clienţi din peste 100 de ţări. Cu peste 1.700 de angajaţi, Lectra a raportat 
venituri de 313 milioane USD în 2017 și este cotată pe bursa Euronext (LSS).

Provocarea
Duvivier Productions a decis să păstreze 
meșteșugul tradiţional și competenţele sale 
prin menţinerea producţiei în Franţa. Astfel, 
compania se numără printre liderii de pe piaţa 
de mobilier din piele, producând mobilier de 
înaltă calitate, din cea mai fină piele naturală. 
Costurile trebuie păstrate la un nivel minim, 
pentru a putea stabili preţuri atrăgătoare și vi-
abile din punct de vedere comercial. În cadrul 
strategiei sale de dezvoltare, obiectivul com-
paniei a fost de a dubla numărul de bucăţi de 
piele tăiate zilnic, păstrând aceeași calitate 
ireproșabilă, fără a crește numărul de angajaţi.

Propunerea de valoare din 
partea companiei Lectra
Pe lângă introducerea efectivă a soluţiei 
Versalis® de tăiere a pielii, s-a pus un deosebit 
accent pe gestionarea schimbării. Într-o in-
dustrie în care „tradiţional” înseamnă deseori 
„manual”, tehnologia poate fi percepută ca o 
ameninţare pentru competenţele artizanale, 
fapt care încetinește adoptarea de noi sisteme 
și întârzie rentabilizarea investiţiilor. Având o 
echipă relativ mică, de 100 de angajaţi, un as-
pect important pentru Duvivier Productions 
a fost cel de a lucra cu o companie care să 
înţeleagă mentalitatea sa. Atât Duvivier 
Productions, cât și Lectra au înţeles necesi-
tatea de a implica de la bun început echipele 
de meșteșugari, bărbaţi și femei, și de a-i ajuta 
în cursul implementării și după aceasta. Chiar 
dacă au fost luate în calcul și alte companii, 
Lectra a reușit să demonstreze că este cea mai 
potrivită alegere pentru a îndeplini cerinţele 
specifice ale companiei Duvivier Productions. 
„Nu am fost convinși că ceilalţi furnizori ar fi 
putut oferi servicii și performanţe mai bune 
decât Lectra.” Didier Leruste, director execu-
tiv, Duvivier Productions

Informaţii despre Duvivier Productions
Duvivier Productions este principalul producător 
francez de canapele moderne din piele pentru locu-
inţe. Graţie cunoștinţelor sale, a devenit o referinţă 
în mai multe domenii: varietăţile de piele de calitate 
alese pentru tapiţerie, datorită trăsăturilor inerente 
ale acestora, produsele excepţional de confortabile 
și estetice, precum și reţeaua de distribuitori auto-
rizaţi și instruiţi. Duvivier Productions și-a construit 
imaginea pe baza cunoștinţelor tehnice, a inovaţiei  
și a capacităţii de a răspunde cererilor clienţilor. 
Astăzi, compania Duvivier Productions este cunos-
cută nu numai pentru calitatea excepţională și arta 
tradiţională, ci și pentru stilul modern, luxos, confor-
tabil, rafinat și elegant pe care le oferă. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul Duvivier 
Productions, la adresa: http://www.duvivier.fr/

® Versalis, Formaris și Diamino sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Lectra.
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Noi niveluri de calitate  
și performanţă
Pentru Duvivier Productions, Versalis a adus 
trei avantaje principale. Primul este economia 
semnificativă de timp, adusă de linia de tăiere 
continuă, împreună cu abilitatea acesteia de a 
digitaliza, încadra și tăia bucăţile de piele, toa-
te acţiunile fiind realizate pe aceeași soluţie. 
Al doilea avantaj este productivitatea, cu un 
randament imbatabil de până la 140 de bucăţi 
de piele pe zi, iar cel de-al treilea este calitatea 
perfectă a tăierii. Acest proiect a avut un mare 
succes. Productivitatea s-a dublat conform 
cerinţelor și nu a fost nevoie de personal supli-
mentar. Strategia de acum a companiei este 
de a continua să fabrice produse sub numele 
de Canapés Duvivier, dar și produse pentru 
alte mărci de lux, cum ar fi Hermès. În plus, cu-
noștinţele și priceperea companiei sunt foarte 
căutate de birourile și serviciile de consultanţă 
în materie de design care lucrează la proiecte 
majore de prestigiu.

„Cu ajutorul soluţiei Versalis® de la Lectra, 
productivitatea noastră s-a dublat, iar cali-
tatea a fost îmbunătăţită. În prezent, avem 
o soluţie de tăiere care este perfectă.”

Dean Leullier 
director de producţie
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https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

