
Descoperiţi succesul 
alături de Lectra
Modul în care producătorii de mobilier 
tapiţat pot satisface cererea pentru 
mobilier modular, personalizat
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Își doresc colecţii de designer în ediţie limitată și piese personalizate, care să reflecte 
individualitatea lor. Pentru a se diferenţia de concurenţă și a rămâne competitivi, producătorii de 
mobilier tapiţat trebuie să ofere servicii mai numeroase și diferite, inclusiv piese făcute la comandă 
și livrări rapide. Dar cum puteţi face faţă provocărilor legate de personalizare și ediţii limitate, 
continuând să produceţi piesele obișnuite în mod profitabil și menţinând dinamica afacerii? 

În acest număr Lite Paper, vom discuta 
despre cum puteţi optimiza și automatiza 
procesele pentru a vă ajuta să depășiţi 
principalele provocări legate de producţia 
de mobilier tapiţat personalizat și din ce 
în ce mai complex. Avem peste 30 de ani 
de experienţă în industria mobilierului, 
pe care, dacă o combinaţi cu tehnologii 
inovatoare și servicii personalizate, puteţi 
profita la maximum de pe urma proceselor, 
personalului și tehnologiei dumneavoastră, 
pentru a fi în măsură să acoperiţi nevoile 
consumatorilor actuali, să vă pregătiţi pentru 
viitor și să rămâneţi competitivi. 

Odată cu creșterea cererii de mobilier 
personalizat, crește și complexitatea 
producţiei. Consumatorii nu vor doar să-și 
aleagă materialele, ci și să combine modele 
modulare, să selecteze opţiuni, cum ar fi 
tetierele și suporturile de pahare, și chiar să 
includă funcţii de mișcare și tehnologie în 
mobilierul lor. Aceste adăugiri necesită timp 
pentru a fi dezvoltate și pot crea dificultăţi 
semnificative pentru producţie.
O complexitate mai mare înseamnă mai 
multe posibilităţi de eroare. Trebuie să testaţi 
mai multe modele și să creaţi din ce în ce 
mai multe prototipuri, fapt care poate să 
ducă la prelungirea timpului de lansare pe 
piaţă, să exercite presiune asupra resurselor, 
să amplifice costurile și, în cele din urmă, să 
vă ameninţe marjele de profit. Aveţi nevoie 
de o soluţie care să vă ofere libertatea și 
flexibilitatea necesare pentru a satisface 
cererea. Procesele dumneavoastră trebuie să 
se afle în centrul respectivei soluţii.

CIFRĂ-CHEIE
Tăierea automatizată 
poate genera economii de 
până la 5% la cheltuielile 
cu materialele din piele

Clienţii de astăzi nu își doresc doar o nouă piesă de mobilier.
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Fiţi creativi
Știm că în prezent consumatorii nu-și mai 
doresc doar produse disponibile în stoc: vor 
să fie creativi și să-și personalizeze bunurile 
astfel încât acestea să reflecte stilul lor de viaţă. 
Astfel, alegerea, personalizarea și colecţiile de 
designer nu mai sunt privite ca niște „luxuri”, ci 
devin o normă. Consumatorii doresc să aleagă 
totul, de la dimensiuni și configuraţie până la cel 
mai mic detaliu, cum ar fi cusăturile aparente, 
iar dacă doriţi să colaboraţi cu ei, trebuie 
să faceţi posibile aceste lucruri.

Pentru a îndeplini dorinţa clientului, trebuie să 
vă dezlănţuiţi creativitatea. Nu puteţi impune 
limite vizavi de model. Oferiţi-le angajaţilor 
dumneavoastră libertatea, timpul și uneltele 
necesare pentru a crea noi colecţii și a explora 
noi caracteristici ale produselor. Dar cum puteţi 
alinia aceste aspecte cu constrângerile legate 
de producţie, obiectivele economice și rezul-
tate? Puteţi practica o „creativitate infinită”, 
continuând să vă controlaţi costurile? 

Puteţi, dacă aveţi uneltele și procesele adec-
vate, începând din faza de proiectare. Aici vă 
putem ajuta.

Cu soluţia 3D de la Lectra, puteţi simula 
cu acurateţe modele noi și puteţi explora 
numeroase opţiuni, reducând nevoia de 
prototipuri fizice costisitoare și consumatoare 
de timp. Proiectaţi după criteriul de cost, 
făcând modificări instantaneu, și aplatizaţi-le 
automat în 2D pentru a vedea impactul asupra 
costului modelului. Acceleraţi întregul proces 
de dezvoltare a produsului și de pre-producţie 
pentru a răspunde rapid, cu mult înaintea 
concurenţei, la cele mai recente tendinţe de pe 
piaţă și la cererile consumatorilor. 

Stăpâniţi eficienţa
Reversul creativităţii este eficienţa. Modelele 
simple și producţia în masă ușurează 
funcţionarea eficientă, ajutându-vă să 
economisiţi timp, bani și materiale. Dar cum 
rămâne cu modelele personalizate, cu ciclurile 
de producţie mici sau cu colecţiile de designer 
unice? Cum echilibraţi complexitatea cu timpii 
de producţie și cu profitabilitatea? Creând 
procese agile și eliminând erorile.

Orice schimbare pe care o faceţi la un model, 
cum ar fi înlocuirea ţesăturii sau a pieii, ori 
adăugarea unui fotoliu cu spătar rabatabil, are 
impact asupra procesului de dezvoltare a pro-
dusului și de fabricare. De exemplu, poate doriţi 
să testaţi comportamentul sub tensiune al unei 
învelitoare și apoi să ajustaţi modelul pentru 
a compensa. Sau să faceţi modificări la cadre 
sau la umpluturi în cazul în care creaţi orificii 
pentru a integra soluţii tehnologice. Indiferent 
de schimbare, aceasta va necesita timp, resurse, 
agilitate și competenţe pentru a fi realizată. De 
asemenea, veţi avea nevoie de o viziune corectă 
asupra modului în care schimbarea respectivă 
va influenţa calitatea și costul modelului. Dintr-o 
perspectivă tradiţională, acest lucru înseamnă 
producerea unor prototipuri fizice, dar există 
alternative mai eficiente și mai rentabile. 

Utilizând soluţia de dezvoltare a produselor și 
de industrializare de la Lectra, puteţi să simulaţi 
modul în care învelitoarele se vor comporta 
sub tensiune și să modificaţi modelele pentru a 
îmbunătăţi potrivirea dintre acestea. 

Așadar, nu trebuie să testaţi fiecare material pe 
un prototip fizic separat. Puteţi, de asemenea, 
să generaţi automat fișe tehnice care să cu-
prindă structuri din lemn și spumă și planuri de 
croire și coasere. 

Cu sistemul automatizat de procesare de la  
3D la 2D de la Lectra, modificările efectua-
te la modelele 3D sunt trecute automat în 
versiuni 2D în timpul fazei de pre-producţie. 
Departamentele de design, dezvoltare a produ-
selor și pre-producţie pot colabora îndeaproape 
pentru a asigura fezabilitatea modelului și a 
anticipa și înlătura riscurile de eroare înainte  
ca acestea să devină o problemă costisitoare.  
Și aceasta nu este tot ce putem face pentru a 
vă ajuta.

CIFRĂ-CHEIE
Un procent considerabil 
de 30% dintre toate 
prototipurile fizice nu sunt 
comercializate niciodată. 
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Ţineţi pasul cu cererea
Influenţa tehnologiei asupra vieţii consumato-
rilor este reflectată și în mobilier. Producătorii 
creează modele pentru „stilul de viaţă inteli-
gent”, care includ tehnologii integrate, cum ar 
fi încărcătoare fără fir pentru telefon, staţii de 
andocare și micro-difuzoare. Există până și 
fotolii cu „măsuţe-tabletă” integrate. 

Acest tip de mobilier nu este un capriciu 
trecător, ci mai degrabă este proiectat pentru 
viitor, iar producătorii trebuie să fie pregătiţi 
pentru acest lucru.

Trebuie să aveţi în vedere tehnologia la 
crearea modelelor dumneavoastră. Aceasta în-
seamnă să adaptaţi totul, de la modele și pro-
totipuri până la cadre și materiale interioare, 
creând încă o dată mai multă complexitate pe 
care să o gestionaţi. Până și lanţul de aprovizi-
onare se va schimba, pe măsură ce veţi începe 
să lucraţi cu noi furnizori, pe noi pieţe. 

Cu experienţa Lectra, adaptarea proceselor 
pentru a satisface nevoile consumatorilor ac-
tuali nu trebuie să fie complexă. Puteţi simula, 
gestiona și personaliza mobilierul în mod 
eficient, pentru a fi siguri că produsul finit 
reflectă cu acurateţe intenţia designerului, la 
costul și la nivelul de calitate stabilite.

Importaţi și utilizaţi date tehnice (inclusiv 
date 3D de la furnizori terţi) din baza de date 
pentru a accelera dezvoltarea produselor, 
incluzând reutilizarea și standardizarea com-
ponentelor. Permiteţi designerilor și echipe-
lor de producţie să colaboreze, împărtășind 
prototipuri virtuale pentru a crea mobilier 
„inteligent”. În schimb, vă protejaţi marjele de 
profit și lansaţi rapid produsele dumneavoas-
tră pe piaţă. 

Fiţi agili și flexibili
În producţie, timpul este esenţial. O sală de 
croit optimizată, fie că este destinată tăierii 
materialelor cu un singur strat sau cu mai 
multe straturi (sau ambelor variante), utilizea-
ză procese simplificate și comenzi optimizate, 
înlătură blocajele în faza de tăiere și elimină 
erorile pentru a asigura un flux de lucru neîn-
trerupt în aval. Acest lucru se aplică și cicluri-
lor scurte, ediţiilor limitate și modelelor unice, 
care nu respectă regulile producţiei normale. 

În plus, popularitatea crescândă a materialelor 
proprii ale clienţilor înseamnă că este posibil să 
vă confruntaţi cu cantităţi limitate de material 
sau piele, caz în care erorile sunt inacceptabile, 
fie că este vorba de estimarea materialului sau 
de tăiere. Acest lucru poate presupune o pro-
vocare deosebită întrucât proprietăţile materia-
lelor sunt complet necunoscute.

Când aveţi de-a face cu materiale cu modele, o 
potrivire exactă este esenţială. Dacă este efec-
tuată corect, potrivirea modelelor asigură un 
produs finit de înaltă calitate și îmbunătăţește 
imaginea companiei. Deci, cu cât produsul este 
mai personalizat, cu atât este mai mare nevoia 
unei tăieri clare, precise și de înaltă calitate. 

În același timp, la fel ca și în cazul producţiei 
obișnuite, repetabilitatea și calitatea constan-
tă a tăierii sunt importante.

Când proiectaţi procese agile și flexibile, care 
să poată face faţă tuturor tipurilor de pro-
ducţie, secretul este: cu cât mai simplu, cu 
atât mai bine. 

CIFRĂ-CHEIE
Combinarea variantelor 
într-o singură încadrare 
poate reduce consumul de 
material cu până la 1,5%. 
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Adoptaţi schimbarea
Toate procesele noi, cum ar fi personalizarea 
și tehnologiile integrate, reprezintă schimbări 
majore care trebuie implementate cu succes, 
iar noi știm că oamenii sunt adesea reticenţi 
la schimbare. De aceea ne-am folosit de 
experienţa noastră pentru a dezvolta o ofertă 
dedicată de proiect de gestionare a schimbă-
rii, pentru a vă ajuta să vă atingeţi obiectivele 
strategice pe termen mediu și lung.

Avem 30 de ani de experienţă în 
implementarea de noi procese în industria 
mobilierului tapiţat și în gestionarea 
schimbării care vine odată cu acestea. 
Aceasta deoarece suntem parteneri de 
încredere, cu o viziune holistică asupra 
întregii afaceri, pentru a putea colabora în 
vederea optimizării resurselor, personalului, 
proceselor și tehnologiei dumneavoastră. Vă 
vom ajuta să faceţi alegerile corecte pentru 
dumneavoastră, pentru a putea obţine cea 
mai bună rentabilitate a investiţiei și cel mai 
mic cost total al proprietăţii. Iar o integrare 
fără probleme garantează faptul că investiţiile 
în tehnologia existentă fac parte din strategia 
dumneavoastră de îmbunătăţire continuă. 

Prin această abordare vă puteţi accelera 
rapid întreaga afacere, astfel încât să 
puteţi începe să simţiţi beneficiile soluţiilor 
dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil. 
Implementând procese mai economice și 
mai agile, puteţi oferi mai multe modele 
personalizate, cu mai multă modularitate și 
tehnologie integrată. Puteţi să ţineţi pasul 
cu cerinţele consumatorilor, să fiţi cu un 
pas înaintea concurenţei și să vă controlaţi 
marjele de profit. Este extrem de important 
să oferiţi consumatorilor o gamă de 
servicii pe care nu le pot găsi în altă parte, 
dezvoltându-vă astfel afacerea. 

„Odată ce prototipul 3D a fost 
finalizat, am primit toate bucăţile 
de lemn, spumă, piele și de ţesă-
tură tăiate, ceea ce a ușurat relativ 
procesul de îmbinare, semănând 
cu asamblarea unor piese Lego. 
Prototipul de canapea este deja 
optimizat pentru producţie.”

Pascal Daveluy,  
Daveluy Creation, 

France

Fie că provocarea dumneavoastră constă 
în a crea modele personalizate complexe, 
colecţii de designer sau mobilier cu 
tehnologie integrată, ne vom asigura că 
dispuneţi de mijloacele necesare pentru 
a o depăși. Vă vom ajuta să stimulaţi 
creativitatea, menţinând eficienţa. Astfel veţi 
putea să rămâneţi competitivi, să menţineţi 
profitabilitatea și să produceţi în mod 
responsabil, indiferent de situaţie.
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„Îngrijorarea noastră ca designeri provine din 
faptul că, între intenţia unui design și cea a 
produsului final, există întotdeauna un decalaj. 
Uneori, acest decalaj este atât de mare încât 
designul original, selectat de departamentul 
de vânzări și marketing, se pierde. Utilizarea 
acestui instrument și a capacităţii sale de a 
monitoriza designul unui produs, precum și 
faptul că am reușit să distribuim mult mai ușor 
sarcinile privind producţia prototipului virtual 
cu echipele de creare a prototipului fizic și 
de producţie ne-au permis să ne asigurăm că 
produsul final corespunde intenţiei noastre 
originale cât mai mult posibil. În viziunea 
noastră, capacitatea de a face modificări și 
schimbări cu ușurinţă poate fi dezvoltată și mai 
mult. Este un avantaj enorm pentru industrie, 
care în același timp îmbunătăţește semnificativ 
producţia.”

Stanislas Joly,  
SYLVAINJOLYDESIGN, 

France

CONTACTAŢI-NE
Pentru a discuta în detaliu despre oricare 
din subiectele abordate în acest număr 
Lite Paper, contactaţi-ne la:
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