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A Euroline considera que o segmento 
de mobiliário customizado é promissor. 
Contudo, tal como muitas outras 
empresas na indústria, a Euroline 
tem de enfrentar a crescente 
concorrência, maiores expectativas 
dos consumidores e escassez de 
trabalhadores qualificados.

A Euroline conseguiu acelerar o tempo 
de processamento das encomendas 
em 5% e aumentar o rendimento do 
material em 6%. A empresa também 
aumentou a agilidade de produção, o 
que lhes permite oferecer prazos de 
entrega mais rápidos aos clientes.

A solução Furniture On Demand by 
Lectra – Made to Order tira partido 
dos princípios da Indústria 4.0 
para proporcionar maior agilidade, 
produtividade e eficiência de custos. 
A automatização e a conetividade 
completas automatizam as tarefas 
sem valor acrescentado, minimizando 
assim a necessidade de intervenção 
do operador e garantindo a máxima 
capacidade.

Solução Lectra

A Euroline aproveita a oportunidade de crescimento 
com a solução Furniture On Demand by Lectra 
O fabricante polaco de mobiliário estofado agiliza os tempos de 
processamento e aumenta o rendimento do material com a solução da 
Lectra dedicada à produção de mobiliário por encomenda.



Usufruindo das vantagens da 
automatização completa
“Ao implementarmos a solução Furniture On 
Demand by Lectra – Made to Order, melhorámos 
dois parâmetros essenciais. Um deles é a 
produtividade, e o outro é a qualidade de corte. 
Conseguimos reduzir o tempo de processamento 
das encomendas em 5% e aumentar o rendimento 
de material em 6%”, afirma Krzysztof Franek, 
diretor de produção da Euroline.  

O segredo da rapidez do novo processo made-
to-order da Euroline é a Plataforma de Corte 
Digital da solução Furniture On Demand by 
Lectra. Este hub de dados com base na cloud 
automatiza as regras de operação e transfere 

Introdução à 
Furniture On Demand by 
Lectra – Made to Order
A Euroline viu pela primeira vez o pack de 
mobiliário por encomenda da solução Furniture 
On Demand by Lectra no evento de mobiliário 
VIP anual da Lectra. As demonstrações da nova 
solução chamaram a atenção para o potencial 
das tecnologias da Indústria 4.0, com vista a 
ajudar as empresas de mobiliário a responder 
à crescente procura de produtos adaptados às 
necessidades individuais e ao estilo de vida do 
consumidor. A empresa ficou tão impressionada 
com a nova solução que foi uma das primeiras a 
investir nela quando foi lançada.

Mobilando o mundo
Fundada em 1998 com cinco colaboradores e uma 
plataforma de produção de 4200 m², a Euroline 
emprega agora 1500 pessoas em quatro unidades 
na Polónia, opera num espaço de produção 
com 41 000 m² e está entre os cinco melhores 
fabricantes de mobiliário estofado na Polónia.  

A qualidade do mobiliário produzido em massa 
pela empresa tornou-a um fornecedor muito 
procurado pelas cadeias de vendas de grande 
escala global como a IKEA. Os seus produtos 
são vendidos em 30 países em todo o mundo. 

O mobiliário por encomenda constitui o 
segmento de negócios mais recente da 
Euroline, que a empresa pretende desenvolver. 
Segundo Pawel Suchorski, o diretor-geral, 
“Hoje em dia é expectável uma abordagem 
mais individual a cada cliente. As expectativas 
do cliente apontam na direção de produtos 
exclusivos ou menos repetíveis.”

Sobre a EUROLINE
A Euroline utiliza tecnologias de produção 
modernas, incluindo um sistema de preparação, 
otimização e corte de tecido e de pele, bem 
como sistemas de armazenamento e distribuição 
automatizados. Para obter mais informações, 
visite www.euroline.com.pl

"Conseguimos reduzir o tempo de 
processamento das encomendas em 5% e 
aumentar o rendimento do material em 6%.”

Krzysztof Franek  
Diretor de produção

@LectraOfficial
LectraFurniture

Sobre a Lectra 
Para as empresas que dão vida ao nosso guarda-roupa, ao interior do nosso automóvel, ao mobiliário e outros, a Lectra está a 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. 
Para obter mais informações, visite www.lectra.com

digitalmente a informação entre o sistema de TI e 
a sala de corte. A conexão entre o sistema de TI 
da Euroline e a Plataforma de Corte Digital acelera 
e impede os erros das morosas e complexas 
fases de planeamento e preparação. Transforma 
automaticamente as encomendas dos clientes 
em ordens de corte, cria colocações, e associa os 
parâmetros de posicionamento e de corte com o 
material a cortar.   

A nova solução também permite à empresa concluir 
as encomendas customizadas mais rapidamente 
sem ter de contratar mais pessoal — uma 
vantagem significativa numa indústria afetada pela 
falta de mão de obra qualificada. “O novo sistema 
auxilia os operadores gerando listas atualizadas de 
encomendas. Os operadores aplicam a prioridade 
de encomendas, o que simplifica a realização das 
tarefas e evita erros”, observa Jakub Dudziński, o 
diretor do departamento de corte. 

Para Dudziński, o painel de controlo associado 
da solução Furniture On Demand by Lectra 
proporciona a visibilidade 360° e o controlo 
operacional de que necessita para analisar o 
desempenho da produção e chegar rapidamente a 
decisões bem ponderadas. “No meu trabalho diário 
utilizo o Dashboard, que me permite monitorizar 
o processo de produção numa base contínua e 
intervir rapidamente, de forma eficiente e eficaz em 
situações de emergência”, afirma. 

Suchorski está otimista quanto ao futuro entre 
a Euroline e a Lectra. “Pretendíamos minimizar 
os custos de produção e, simultaneamente, 
disponibilizar produtos de qualidade fabricados 
em condições totalmente controladas, com 
repetibilidade e rastreabilidade integral de 
fornecedores e matérias-primas utilizadas. A Lectra 
tornou isso possível”, afirma.

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

