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În ultimii ani, chestiunile legate de responsabilitatea corporatistă și socială au ajuns 
în centrul atenţiei mijloacelor de comunicare în masă, dar și în inimile consumatorilor. 
Clienţii sunt mai informaţi acum despre durabilitate, începând de la munca etică și 
până la amprenta asupra mediului sau reducerea deșeurilor. Aceștia observă dacă 
utilizaţi prea multe ambalaje, vor să știe dacă lemnul din canapea provine din păduri 
durabile sau dacă pernele conţin spumă poliuretanică. Iar ei nu sunt singurii care 
măresc presiunea asupra producătorilor.

În acest număr Lite Paper, vom discuta 
despre cele mai importante provocări cu 
care se confruntă producătorii care încear-
că să lucreze într-un mod mai responsabil și 
despre cum vă puteţi îmbunătăţi procesele 
de producţie pentru a depăși aceste provo-
cări, pentru a vă ridica la nivelul așteptărilor 
clienţilor privind durabilitatea și, în același 
timp, pentru a maximiza profitul.

Mai multe provocări, mai multe oportunităţi
Organismele de reglementare a industriei 
și guvernele locale impun standarde din ce 
în ce mai dure pentru producători, creând 
astfel mai multe reguli, regulamente și pro-
vocări. Dar, așa cum am aflat în cei 30 de ani 
de când lucrăm cu producătorii de mobilier 
tapiţat, această situaţie oferă și oportunităţi. 
Într-adevăr, există și beneficii pentru produ-
cătorii care aplică un proces de producţie 
mai durabil, iar noi dorim să colaborăm cu 
dvs. pentru a vă ajuta să le obţineţi. INFO

În SUA, mobilierul produs în 
mod ecologic se vinde mai 
bine decât mobilierul „Fabricat 
în SUA”. (Sursa: raportul The 
American Furniture Industry: 
2014 Industry Watch Update)

Consumatorii din zilele noastre sunt preocupaţi de mediu și 
societate mai mult decât oricând. Pe lângă faptul că doresc 
mai multe opţiuni, preţuri mai mici și livrări mai rapide, își do-
resc un mobilier produs în mod responsabil. În plus, ca urmare 
a globalizării, producătorii sunt obligaţi acum să respecte o 
serie de reglementări. Dar ce înseamnă acest lucru în realitate?
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Reduceţi deșeurile
Reduceţi risipa și costurile

Reducerea risipei este o prioritate a produ-
cătorilor de mobilier tapiţat. Pe lângă faptul 
că este benefică pentru mediu, înseamnă 
și reducerea costurilor, adică creșterea 
profiturilor.

Risipa poate apărea în orice etapă a pro-
ducţiei, de la design și până la livrarea finală. 
Experţii noștri evaluează fiecare dintre aces-
te procese și interacţiunile dintre ele, pentru 
a vedea unde se pot aduce îmbunătăţiri. 

Minimizarea numărului de prototipuri 
fizice pe care le creaţi reduce cantitatea 
de materii prime consumate, optimizând 
utilizarea ţesăturilor, a bucăţilor de piele, a 
lemnului și a spumei.

Pentru întregul proces de producţie, am 
creat algoritmi puternici, care indică modul 
cel mai eficient de utilizare a materialelor. 
De asemenea, puteţi produce două sau mai 
multe modele din același material sau din 
piele, simultan, reducând astfel și mai mult 
consumul și risipa de material. 

Tăierea eficientă începe cu șpănuirea 
eficientă. Mașina noastră de șpănuit, Brio, 
este atât de precisă, încât nu trebuie să vă 
faceţi griji în legătură cu risipa de material. 
Optimizaţi utilizarea materialului printr-o 
aliniere perfectă garantată și o așezare a 
materialului fără tensionare, indiferent de 
înălţimea șpanului. În plus, utilizaţi stocul 
disponibil în cel mai eficient mod posibil cu 
ajutorul gestionării automate a capătului 
rolelor de material. 

Reduceţi consumul de energie

Vă putem ajuta nu doar cu risipa de mate-
riale. Soluţiile noastre pot reduce și con-
sumul de energie cu până la 30%. Soluţia 
de tăiere Vector utilizează tehnologii 
inovatoare, de ultimă generaţie, cum ar fi 
regulatorul automat de vacuum integrat, 
care controlează menţinerea materialului 
pe întreaga suprafaţă de tăiere. Acesta se 
adaptează automat pentru a lucra numai 
în zonele în care este nevoie, deci folosește 
doar energia strict necesară. 

De asemenea, experţii noștri pot colabora 
cu dvs. pentru a optimiza durata de viaţă 
a echipamentelor prin consumabile de cea 
mai bună calitate și foarte performante, 
garantând o eficienţă sporită pentru mai 
mult timp.

INFO
Lectra a ajutat clienţii  
să reducă deșeurile din  
piele cu până la 8%.  
(Sursa: Ekornes, Norvegia)
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Trasabilitatea și standardele
Respectaţi standardele stricte,  
de fiecare dată

Când vine vorba de standarde și regula-
mente stricte, puţine domenii pot concura 
cu industria producătoare. Există multe  
cerinţe globale și locale care trebuie res-
pectate și trebuie să aveţi certitudinea  
că le respectaţi pe toate. 

Toate echipamentele Lectra respectă nor-
mele globale de siguranţă și mediu, oferin-
du-vă garanţia că respectaţi standardele 
necesare din industrie. În plus, experţii noș-
tri pot crea un plan în mai multe faze, pen-
tru a realiza trasabilitatea dintre sistemele 
de planificare a resurselor și sistemele de 
producţie din întreprinderea dvs., pentru 
a respecta reglementările de conformitate. 
Printr-un proces de producţie integrat și 
optimizat, puteţi urmări comenzile de piele, 
ţesături și tăiere, din faza de pre-producţie 
până la descărcarea de după tăiere. 

ISO 26000 este standardul internaţional 
pentru responsabilitate socială. O certificare 
ISO 26000 vă poate ghida în dezvoltarea și 
aplicarea unei strategii de responsabilitate 
socială pe termen lung, abordând toate 
aspectele necesare, de la practicile de lucru 
până la politicile de mediu, dezvoltarea 
durabilă și impactul asupra comunităţilor 
locale. De asemenea, certificarea le arată 
tuturor că sunteţi un producător etic, acesta 
fiind un avantaj comercial care atrage atât 
comercianţii cu amănuntul, cât și clienţii 
finali, putând crește valoarea percepută a 
mobilierului dvs.

„Utilizarea soluţiei Versalis este foarte 
intuitivă și necesită un nivel minim 
de experienţă. Cu toate acestea, 
Lectra ne-a oferit numeroase sesiuni 
de instruire privind implementarea. 
Experţii Lectra au mulţi ani de 
experienţă. Folosim cunoștinţele 
dobândite în aceste sesiuni în 
activităţile noastre zilnice.”

Tomasz Mazurowski 
Director departament piele,  

DFM
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INFO
În 2020, 50% din forţa de 
muncă va fi fost născută 
după anul 2000.

Responsabilitate. Etică. Succes.

La Lectra, considerăm că responsabilita-
tea și durabilitatea reprezintă o adevărată 
oportunitate pentru producătorii de mobilier 
tapiţat. Clienţii forţează piaţa să devină mai 
inovatoare și mai competitivă decât oricând 
și, datorită celor mai noi tehnologii, compe-
tenţelor și celor mai bune practici, producă-
torii au posibilitatea de a face faţă acestor 
provocări. 

Nu există nicio îndoială că, în viitor, respon-
sabilitatea va deveni o cerinţă-cheie pentru 
atingerea succesului, asigurând creșterea 
economică pe termen lung, îmbunătăţind 
bunăstarea tuturor oamenilor, echitatea 
socială și gestionarea resurselor naturale ale 
pământului. Ne-ar face plăcere să vă împăr-
tășim experienţa noastră și să discutăm mai 
în detaliu provocările cu care vă confrun-
taţi. Abordarea noastră globală se bazează, 
în esenţă, pe împărtășirea cunoștinţelor și 
parteneriatul cu producătorii, pentru a ge-
nera rezultate rapide și pe termen lung. Prin 
urmare, vă puteţi păstra competitivitatea și 
profitabilitatea și veţi putea produce în mod 
responsabil, indiferent de provocările cu 
care vă confruntaţi.

Siguranţa și satisfacţia  
angajaţilor
Factorul uman

În industria globală a mobilei, sectorul mo-
bilierului tapiţat este cel în care se muncește 
cel mai mult, deoarece multe dintre proce-
sele de producţie se realizează în continuare 
manual, ceea ce presupune abilităţi și cunoș-
tinţe specifice. Mulţi producători constată că 
este din ce în ce mai greu să atragă o nouă 
generaţie de muncitori cu abilităţi tehnice 
într-o meserie care necesită o calificare atât 
de înaltă și atât de multă muncă manuală. 

Care este situaţia cu fluctuaţia de personal? 
Este nevoie de șase luni sau chiar un an 
pentru ca noii membrii ai unei echipe să fie 
într-adevăr calificaţi, ceea ce presupune o 
investiţie mare de timp și bani pentru dvs. 
Prin automatizarea unui număr cât mai mare 
de procese, veţi putea oferi un parcurs pro-
fesional angajaţilor și îi veţi elibera de sarci-
nile repetitive pe muncitorii experimentaţi, 
pentru a-i direcţiona către alte activităţi cu 
valoare adăugată care sunt mai atrăgătoare. 
Astfel le veţi putea utiliza mai eficient abili-
tăţile și veţi putea crește productivitatea. 

Pentru a vă ajuta să păstraţi forţa de muncă 
calificată și experimentată, vă putem oferi 
și evenimente de formare interne. Fiecare 
muncitor va avea un plan de formare per-
sonalizat, care îi va da posibilitatea de a-și 
dezvolta cariera, precum și motivaţia  
necesară în acest sens. 

Seriozitate în privinţa siguranţei

În industria producătoare există multe peri-
cole posibile de care lucrătorii trebuie prote-
jaţi. Aceasta nu este doar o obligaţie legală, 
ci și un aspect esenţial pentru a asigura 
funcţionarea fără probleme a companiei.

Soluţiile de producţie Lectra oferă dispozi-
tive de siguranţă integrate, care garantează 
faptul că nu există niciun risc de accidentare. 
Respectăm toate standardele de siguranţă 
și îndeplinim standardele stricte pentru piaţa 
din SUA (UL) și pieţele europene (EU).

Fiind unul dintre principalii furnizori pentru 
piaţa de scaune auto și airbaguri, un dome-
niu în care siguranţa este de o importanţă 
covârșitoare atât pentru angajaţi, cât și 
pentru clienţi, experţii Lectra îi ajută pe pro-
ducători să respecte chiar și cele mai severe 
standarde de siguranţă, având o echipă 
special dedicată care ajută la respectarea 
conformităţii.



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 croit 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 
333 milioane USD în 2018 și este cotată pe bursa Euronext (LSS).

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

CONTACTAŢI-NE
Pentru a discuta mai în detaliu oricare 
dintre problemele abordate în acest 
document, contactaţi-ne la:

https://www.lectra.com/en/contact

„Experţii Lectra nu sunt doar 
consultanţi pentru săli de croit; 
aceștia își pun la dispoziţie și 
experienţa lor foarte valoroasă în 
domeniu... Cunoștinţele lor privind 
pielea sunt fără pereche pe piaţă”

Przemysław Majoczyk, 
Director fabrică, 
Polipol, Polonia.

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

