
História de um cliente

A Frigerio Poltrone e Divani intensifica 
a velocidade de produção com a Lectra 
A utilização da Vector iX por parte do fabricante 
italiano de mobiliário permite reduzir os tempos 
de produção em 23 minutos. 

O desafio

A resposta da Lectra

Solução Lectra

A Frigerio Poltrone e Divani é conhe-
cida pelo design italiano requintado, 
a qualidade do trabalho artesanal e a 
customização. Contudo, uma vez que 
as forças de mercado estão a pressio-
nar a empresa a fornecer produtos mais 
rapidamente do que nunca, a Frigerio 
procurou acelerar a velocidade de  
produção sem sacrificar a qualidade 
ou a capacidade de customização 
dos seus produtos.

A Lectra sugeriu a implementação da 
Vector iX, uma solução de corte de 
tecido de folha simples e baixas es-
pessuras, desenvolvida para respon-
der às exigências e aos desafios dos 
fabricantes de mobiliário em modo 
de produção on-demand e em baixos 
volumes.

A substituição da tecnologia antiga 
por uma Vector iX permitiu à Frigerio 
aumentar a eficiência de tecido em 5%, 
reduzir o tempo de colocação de 14 
para dois minutos, e reduzir o tempo 
de corte e de descarga em 11 minutos. 

Resultados



Aumento da velocidade  
mantendo o ADN da marca
A substituição do equipamento de corte 
de tecido antigo pela Vector permitiu à 
Frigerio acelerar drasticamente a velocidade 
do processo de produção, maximizando ao 
mesmo tempo a eficiência do tecido. 

Com a utilização do software de colocação 
automática da Lectra, a Frigerio reduziu 
o tempo de colocação de uma média de 
14  minutos para apenas dois minutos. 
A colocação automática também permitiu à 
empresa aumentar a eficiência de tecido em 
5%, em comparação com o método manual 
anterior. As etapas de corte e descarga, 
que são executadas num sistema de tapete 
rolante, demoram agora 16 minutos em vez 
de 27 minutos.

Sobre a Lectra 
Para empresas voltadas para o futuro, que dão vida ao nosso guarda-roupa, ao interior do nosso automóvel, ao nosso mobiliário e outros, a 
Lectra está empenhada em criar as tecnologias premium que facilitam a transformação digital da sua indústria. A oferta da Lectra aumenta 
as capacidades das marcas, dos fabricantes e dos retalhistas, desde o design até à produção, proporcionando-lhes o respeito do mercado 
e a paz de espírito que merecem. Apoiando a indústria do mobiliário, a Lectra oferece software CAD, soluções de sala de corte e serviços 
expert dedicados aos modelos estofados. Fundada em 1973, a Lectra tem atualmente 34 filiais em todo o globo, prestando serviços a clientes 
em mais de 100 países. Com mais de 1750 colaboradores, a Lectra reportou receitas de 283 milhões de Euros em 2018. A Lectra está cotada 
na Euronext (LSS).

Made in Italy  
a qualidade do trabalho 
artesanal feito em Itália
Manter uma identidade de marca objetiva 
e coerente é crucial num mercado de mo-
biliário cada vez mais competitivo e globa-
lizado. Para a Frigerio Poltrone e Divani, a 
qualidade Made in Italy e a arte do detalhe 
são os elementos que definem a marca. 

Parte do grupo de mobiliário Brianza, a 
Frigerio foi criada como uma oficina de 
criação artesanal. A empresa produz atual-
mente duas coleções, distintas em termos 
de inspiração e identidade: A Frigerio, ca-
raterizada por linhas sóbrias e contemporâ-
neas, e a Vittoria Frigerio, uma linha de luxo. 

A empresa consegue levar a elegância 
do seu Made in Italy aos compradores 
de todo o mundo, através da fusão da 
perfeição da qualidade artesanal com 
equipamento tecnologicamente inovador. 
“Na indústria do mobiliário, é importante 
criar uma linha comum entre a tradição e a 
inovação, sem perder a identidade própria”, 
explica Gianfranco Frigerio, o proprietário 
da Frigerio.

Um parceiro inovador para  
uma marca inovadora
A Frigerio orgulha-se de produzir apenas 
mobiliário por encomenda que permite a 
cada cliente expressar o seu estilo único e 
individualizado. No entanto, o fornecimento 
de customização de alto nível sob a pres-
são de ciclos de produção cada vez mais 
curtos, continuando a respeitar os rigoro-
sos padrões de qualidade da empresa, tem 
vindo a revelar-se um grande desafio.

A vontade da Frigerio de apostar no valor 
da junção da tecnologia inovadora com a 
qualidade que apenas a criação artesanal 
pode fornecer fez com que a empresa en-
contrasse a Lectra.

“No vasto campo dos fornecedores de 
tecnologia avançada, a Lectra destaca-se  
como empresa inovadora que sabe como 
fabricar produtos que satisfazem as ne-
cessidades comerciais individualizadas de 
cada cliente", afirma Frigerio.

Depois de consultarmos a equipa de es-
pecialistas da Lectra, a Frigerio escolheu 
a Vector iX, a solução de corte de tecido 
da Lectra para baixas espessuras.

Sobre a Frigerio Poltrone e Divani
A Frigerio é uma empresa familiar especializada em 
produção de estofos. Inovação constante, métodos 
artesanais de produção e os melhores materiais 
são as caraterísticas dos produtos acabados 
da Frigerio. Para obter mais informações, visite 

www.frigeriosalotti.it

“Estamos convictos de que a 
colaboração com a Lectra nos 
proporciona melhoria contínua dos 
processos, em termos de otimização 
da produção, eficiência do operador e 
redução do desperdício.”

Gianfranco Frigerio 
Proprietário, Frigerio Poltrone e Divani

@LectraOfficial
LectraFurniture

“A Frigerio Poltrone e Divani e a Lectra 
são parceiros empresariais que reconhecem 
a importância de um fluxo de trabalho  
integrado e automático para uma produção 
otimizada e economias de custos sem 
cedências de qualidade, o que torna o 
produto final ainda mais competitivo”, afirma 
Frigerio.

A Lectra desenvolveu esta solução para 
ajudar as empresas na gestão de pedidos 
específicos e com exigências de rapidez 
no âmbito da produção on-demand e em 
baixos volumes.

http://www.frigeriosalotti.it/?lingua=en 
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

