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Branża produkcji mebli tapicerowanych ulega ciągłym zmianom. Rośnie popyt i konsumenci 
dyktują warunki. Wygląda na to, że popyt na wszystko, co nowe jest nieograniczony. Konsumenci 
wykorzystują wnętrza swoich domów do wyrażania swojej wyjątkowej osobowości. 

Oczekują również konkurencyjnych cen i szybkiej realizacji zleceń. Aby zaspokoić ten popyt, 
producenci są obecnie pod dużą presją i muszą sobie radzić w nowej erze zmian.

Wzrost zapotrzebowania na produkty dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, wbudowaną 
technologię, modułowość i produkcję spełniającą zasady etyki wymaga bardziej złożonych procesów 
produkcji i rozwoju produktu. To z kolei przekłada się na wzrost kosztów produkcji. Jednocześnie 
globalizacja i konkurencja wywierają presję na obniżanie cen detalicznych. Producenci mebli muszą 
znaleźć sposób na pogodzenie tych dwóch, przeciwstawnych tendencji. 

Na tym jednak wyzwanie się nie kończy. Rosną koszty surowców, co jeszcze bardziej utrudnia 
producentom zaspokojenie popytu, utrzymanie konkurencyjności i marży zysku. W związku z tym 
muszą wdrażać nowe technologie i nowe metody pracy. Właśnie tu pomocne są rozwiązania 
i specjalistyczna wiedza firmy Lectra. 

Działaj z zyskiem
Rosnące koszty znacznie utrudniają 
prowadzenie rentownego biznesu. Ale 
możesz oszczędzać poprzez przewidywanie 
i kontrolowanie kosztów. Dowiedz się, jak 
automatyzacja procesów produkcyjnych z 
wykorzystaniem innowacji i fachowej wiedzy 
firmy Lectra pomoże Ci zoptymalizować 
zużycie materiału i poprawić wydajność, 
przy jednoczesnym ograniczeniu błędów i 
związanych z nimi kosztów. 

Przyspiesz działania
W dzisiejszym konkurencyjnym otoczeniu 
rynkowym czas wprowadzenia produktu 
na rynek jest kluczowy. Pomożemy Ci 
przyspieszyć czas opracowywania produktu 
i produkcji w celu skrócenia terminu dostawy 
- bez pogorszenia jakości. Możesz w krótkim 
czasie zarządzać większą liczbą projektów, 
modułami i prototypami, przyspieszyć 
proces podejmowania decyzji i skrócić czas 
wprowadzenia produktu na rynek. 

Pracuj wydajnie
Krótkie terminy dostaw, pilne zlecenia i nie-
oczekiwane okoliczności mogą negatywnie 
wpływać na efektywność i wydajność. Nie 
ma możliwości przewidywania przyszłych 
zdarzeń, ale dzięki odpowiedniej technologii 
i organizacji możemy pomóc Ci zwiększyć 
elastyczność niezbędną do wydajnej pra-
cy przy jednoczesnym wdrażaniu ciągłych 
usprawnień. 

Monitoring w czasie rzeczywistym umożliwi 
Ci analizowanie procesów produkcyjnych 
i efektywne wykorzystanie nakładów pracy 
i zasobów materiałowych. Możesz usprawnić 
funkcjonowanie krojowni, zabezpieczyć swo-
je operacje, zmaksymalizować dostępność 
maszyn do produkcji i zagwarantować stałą 
jakość. Zwiększysz elastyczność i przejrzy-
stość procesów.

Pracuj odpowiedzialnie
Rosnąca świadomość klientów w zakresie 
zagadnień etycznych i ochrony środowiska 
ma duży wpływ na działalność firm. Lectra 
pomoże Ci w zarządzaniu odpowiedzialno-
ścią korporacyjną, zrównoważonym roz-
wojem i śledzeniem produktów na każdym 
etapie procesu produkcyjnego, jak również 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
pracy. Wspólnie zmniejszymy zużycie energii 
poprzez redukcję strat, optymalizację zużycia 
surowców i wykorzystanie oraz podniesienie 
kwalifikacji pracowników. 

Możemy wspólnie 
pracować nad 
kontrolą kosztów 
i generowaniem 
oszczędności.

Indywidualizuj produkty
Konsumenci oczekują mebli tak wyjątkowych, 
jak oni sami. Wyzwaniem jest zaspokojenie 
popytu na zindywidualizowane produkty 
i utrzymanie marży zysku. Dzięki firmie 
Lectra możesz projektować i realizować 
indywidualne zlecenia oraz krótkie serie 
z większą efektywnością i niższym kosztem. 
Będziesz w stanie zautomatyzować 
i zoptymalizować cały proces produkcji, 
poprawić jakość na każdym etapie 
i zwiększyć elastyczność. 



Pakiet oprogramowania 
DesignConcept Furniture
Jest to całkowicie zintegrowany pakiet CAD 
3D/2D do projektowania, kosztorysowania 
i opracowywania kolekcji mebli tapicero-
wanych, od etapu wirtualnego prototypu 
po przygotowanie produkcji. Pozwala to na 
podejmowanie właściwych decyzji w zakresie 
dizajnu w oparciu o główne czynniki finan-
sowe, jeszcze przed produkcją fizycznego 
prototypu. 

Automatyczne powiązanie danych 3D i 2D 
oraz specyfikacje techniczne pozwalają  
obniżyć koszt rozwoju produktu i skrócić  
czas wprowadzenia produktu na rynek –  
bez pogorszenia jakości. 

Korzystając z naszej specjalistycznej wiedzy i innowacji pomożemy zwiększyć wartość dodaną 
i poprawić wydajność na każdym etapie procesu – od projektowania i rozwoju produktu po cięcie. 

Nasz zespół 180 ekspertów posiada szeroką wiedzę z zakresu najlepszych praktyk przemysłowych 
w branży mebli tapicerowanych. Rozumiemy, że każda firma jest inna i dlatego oferujemy rozwiązania 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i aspiracji firmy.

Nasze rozwiązania pozwolą Ci stworzyć krojownię przyszłości.

Rozwiązania do cięcia  
tkanin Vector®
Vector dociera do sedna doskonałości 
operacyjnej. 

Dzięki innowacjom w zakresie automatyzacji 
cięcia, które łączą wiedzę technologiczną 
z zaawansowanym oprogramowaniem 
i intuicyjnym sterowaniem, krojownia Vector 
oferuje niespotykany czas dostępności 
do produkcji, wyższą prędkość, przy 
utrzymaniu niezawodności, optymalnej 
wydajności i jakości. Wyjątkowa wydajność 
systemu gwarantuje mu pozycję najlepszej 
inwestycji w zakresie automatycznego 
cięcia we wszystkich typach produkcji – od 
serii limitowanych po masową produkcję – 
spełniając najbardziej rygorystyczne wymogi. 

Rozwiązania do cięcia  
skór Versalis®
Systemy do automatycznego cięcia 
VersalisFurniture, to spełnienie wymagań 
przemysłu meblarskiego pod względem 
wydajności, produktywności, elastyczności 
i oszczędności. System Versalis poradzi sobie 
niezależnie od schematu produkcyjnego, zło-
żoności modeli i typu skóry oraz wymaganej 
jakości produktu gotowego.

Versalis oferuje kompleksowy pakiet dedy-
kowanego oprogramowania i sprzętu wspie-
rany przez profesjonalne usługi. Cały proces 
produkcji jest zoptymalizowany i zapewnia 
doskonałą równowagę pomiędzy procesami 
identyfikacji wad, nestingu, cięcia i rozła-
dunku, zwiększając w ten sposób wydajność 
i gwarantując niezawodność. Dzięki ciągłej 
analizie danych, można zwiększyć wydajność 
produkcyjną i przewagę konkurencyjną. 

Fachowa wiedza firmy Lectra
Proponujemy zestaw sprawdzonych narzędzi 
diagnostycznych, metodologii i najlepszych 
praktyk, które pozwolą usprawnić procesy 
i osiągnąć doskonałość operacyjną. Nasza 
kompleksowa oferta profesjonalnych usług 
pozwoli Ci czerpać maksimum korzyści 
z technologii Lectra. 

Dzięki naszym wyjątkowym i innowacyjnym 
usługom Smart Services, systemy do cię-
cia będą bezpośrednio połączone z jednym 
z naszych pięciu międzynarodowych centrów 
wsparcia telefonicznego. Ponad 200 czuj-
ników i potężny system operacyjny wykryją 
wszelkie nieprawidłowości, a dział zdalnego 
wsparcia usunie problem, zanim dojdzie do 
awarii. Dzięki temu osiągniesz optymalną wy-
dajność systemu i bezawaryjną pracę, niższe 
koszty konserwacji i nieprzerwaną produkcję.

Więcej informacji o fachowej wiedzy firmy 
Lectra i jej rozwiązaniach dla branży mebli 
tapicerowanych można znaleźć na stronie: 
lectra.com

1 - Oprogramowanie DesignConcept Furniture 
2 - Vector® do cięcia tkanin
3 - Versalis® do cięcia skór
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Informacje o firmie Lectra
Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium ułatwiających transformację cyfrową firm spoglądających w przyszłość, 
które tchną życie w nasze garderoby, wnętrza samochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmacnia pozycję zarówno marek 
jak i producentów oraz usprawnia pracę od projektowania po produkcję, zapewniając im uznanie na rynku i spokój umysłu, na który zasługują. 
Firma Lectra wspiera branżę meblarską, oferując oprogramowanie CAD, krojownie i profesjonalne usługi tworzone z myślą o meblach 
tapicerowanych. Założona w 1973 roku firma Lectra posiada 32 oddziały na całym świecie i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Spółka 
zatrudnia ponad 1700 osób, a w 2017 roku wypracowała 313 milionów dolarów przychodu. Lectra jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).

® Vector i Versalis są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Lectra.

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

LECTRA,  
MIĘDZYNARODOWY PARTNER

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w optymalizacji 
całego procesu produkcji mebli i zapewnić zadowolenie 
klientów. Odwiedź stronę: lectra.com/en/furniture

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

