Historia klienta

Poltrona Frau

udoskonala sztukę produkcji rzemieślniczej
dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii
cięcia Versalis i Vector firmy Lectra

P

oltrona Frau, włoska firma założona w
1912 roku w Turynie, kontynuuje wieloletnie tradycje elitarnego rzemiosła
i dąży do podnoszenia standardów wysokiej
jakości, aby utrzymać swój kultowy status
mistrza włoskiego wzornictwa mebli. Firma
Poltrona Frau, znana na całym świecie
z doskonałego wykonania i ponadczasowego piękna oferowanych wyrobów,
stoi przed wyjątkowym wyzwaniem w
świecie producentów luksusowych mebli:
jak udoskonalić dotychczasowy model
fachowej wiedzy rzemieślniczej poprzez
wykorzystanie technologii cyfrowej, w
celu zwiększenia szybkości i wydajności
produkcji.
Ta firma o stuletnich tradycjach rozumie,
że jej wieloletnia obecność i sukces zależą od nieustannych wysiłków na rzecz
usprawniania procesów produkcyjnych przy
jednoczesnym zachowaniu tożsamości
„jedynej w swoim rodzaju” marki kojarzonej z fachowością projektowania wysokiej
jakości skórzanych mebli, umiejętnościami
i wydajnością. Nicola Coropulis, dyrektor
generalny Poltrona Frau, jest zadowolony

ze współpracy z firmą Lectra i sposobu,
w jaki najwyższej jakości rozwiązania
Lectra—Versalis oraz Vector—odpowiadają
wartościom jego firmy i umożliwiają znalezienie innowacyjnych metod uzupełnienia
jej potencjału produkcyjnego o najnowsze
osiągnięcia technologiczne kształtujące
cyfrową przyszłość mebli.
Na całym świecie marki wysokiej klasy mebli
odpowiadają na rosnącą globalną konkurencję i zmieniające się zapotrzebowanie
konsumentów, realizując nowy strategiczny
cel polegający na zwiększaniu szybkości
produkcji i wydajności bez uszczerbku dla
elegancji, komfortu i luksusowej jakości
oferowanych produktów. Poltrona Frau jest
liderem w zakresie radzenia sobie z tym
wyzwaniem, współpracując z firmą Lectra
w celu doskonalenia rzemiosła poprzez
wykorzystanie najnowszych osiągnięć
cyfrowej technologii cięcia.

Wydajność
Producenci luksusowych mebli,
wykorzystujący rzadkie i drogie
materiały, nieustannie dążą do
uzyskania oszczędności materiałowych, aby osiągnąć odpowiednie
marże. Wydajność, szybkość i precyzja rozwiązania do cięcia skóry
Versalis pozwalają firmie Poltrona
Frau uzyskać 3% poprawę wydajności materiałowej skór, a przejście
od cięcia ręcznego do rozwiązania
Vector do automatycznego cięcia
tkanin w masowej produkcji pomogło jej osiągnąć wzrost ogólnej
produktywności o prawie 30%.

Innowacyjność
Zastosowanie najnowszych innowacji
w krojowni pozwala firmie Poltrona
Frau zmaksymalizować kontrolę nad
procesami cięcia. Automatyzując
zadania o znaczeniu krytycznym w
celu wyeliminowania błędów ludzkich
i kosztów, jakie mogą wiązać się z
wpływem błędów na czas produkcji
i działaniami w ramach procesów
zapewniania jakości, Poltrona Frau
jest w stanie wyprzedzić konkurencję
i szybciej dostarczać meble.
Komentując, w jaki sposób Lectra
pozwala działać sprawniej i redukować
pracochłonne etapy procesu
produkcyjnego, Nicola Coropulis
dodaje: „Eliminując papierowe szablony
i aktualizując zmiany w naszych
liniach cięcia w czasie rzeczywistym,
zyskujemy możliwość przekierowywania
naszych operatorów do zadań o
wyższej wartości i skracania czasu
potrzebnego do wyprodukowania
tej samej luksusowej jakości mebli,
których nasi wymagający klienci od
nas oczekują”.

2

Giovanni Maiolo, dyrektor działu
wnętrz pojazdów w firmie Poltrona
Frau, wyjaśnia: „Dzięki technologii
Lectra jesteśmy w stanie uniknąć błędów ludzkich i osiągnąć bardzo wysoki
poziom standaryzacji produktów. To
narzędzie daje nam możliwość zidentyfikowania sekcji skóry o najwyższej
jakości i powiązania sekcji bez wad z
konkretnymi szablonami układu kroju.
W rezultacie znacznie poprawiamy
zdolność do wytwarzania większej
liczby produktów przy mniejszej ilości
odpadów materiałowych i błędów”.
Decyzja o optymalizacji krojowni
gwarantuje wybór stref błamów skór
o najwyższej jakości dla najbardziej
widocznych części mebli. Poltrona
Frau, zwiększając standaryzację
swoich produktów, skraca czas realizacji zamówień i zwiększa zdolności
produkcyjne mebli skórzanych o
prawie 10%.

Szybkość
Zwiększenie szybkości produkcji
staje się przewagą konkurencyjną
dla producentów mebli, którzy chcą
obsługiwać klientów przywykłych
do realizacji dostaw produktów
w tempie, w jakim pracuje sklep
Amazon. Skrócenie czasu między
otrzymaniem zamówienia a dostawą
stanowi obciążenie dla procesu
produkcyjnego, wymagając od
producentów luksusowych mebli
znalezienia innowacyjnych sposobów
na przyspieszenie przepływu pracy
i usprawnienie etapów skanowania,
cięcia i nestingu, aby dotrzymywać
szybko zbliżających się terminów.
Giovanni Maiolo dodaje: „Rozwiązanie
Lectra pozwala nam optymalizować
nesting dla wielu partii produkcyjnych.
Nie jesteśmy już ograniczeni do nestingu
pojedynczych elementów na skórze
wybranej do cięcia. Ponadto, podczas
cięcia tkanin jesteśmy w stanie wykonywać
nasze operacje nestingu przy użyciu
oprogramowania Diamino równolegle
z procesem cięcia. Ta funkcjonalność
pozwala nam produkować szybciej
i zwiększać nasze ogólne zdolności
produkcyjne”.

do współpracy z Poltrona Frau,
a wyniki pokazują, że wykorzystując
połączone zalety partnerstwa
biznesowego, obie firmy mogą
osiągnąć i utrzymać wyższy poziom
wydajności operacyjnej.
Nicola Coropulis, dyrektor generalny
firmy Poltrona Frau, konstatuje:
„Poltrona Frau ściśle współpracuje z
firmą Lectrą. Dzielimy się i wymieniamy
i n f o r m a c j a m i i pomysłami w
p o sz uki wa ni u i nnowacy j nyc h
sposobów uzupełnienia naszej wiedzy
specjalistycznej w zakresie produkcji
o technologiczny know-how firmy
Lectra. Sukcesy w naszych relacjach
dają nam pewność, że będziemy
kontynuować naszą współpracę
biznesową i technologiczną”.

Partnerska współpraca
Współpraca jest kluczem do znajdowania
nowych rozwiązań problemów z
produktywnością. Producenci mebli
luksusowych, którzy chcą stale doskonalić
jakość swoich produktów i wychodzić
poza oczekiwania klientów, będą
nawiązywać partnerstwa innowacyjne
z organizacjami, które są otwarte na
dzielenie się i otrzymywanie informacji
z obopólnymi korzyściami zarówno dla
organizacji, jak i całej branży.
Lectra z dumą współpracuje z firmą
Poltrona Frau, aby rozwijać i doskonalić
swoje i tak już rozległe umiejętności
i kunszt rzemieślniczy w zakresie
obróbki skóry. Inżynierowie produktu
z firmy Lectra poczynili ogromne
postępy, aby wprowadzić najnowsze
osiągnięcia w technologii cyfrowej
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Informacje o firmie Lectra
Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium ułatwiających cyfrową transformację firm, które tchną życie w nasze
garderoby, wnętrza samochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmacnia pozycję zarówno marek, producentów, jak
i detalistów oraz usprawnia pracę od projektowania po produkcję, zapewniając im uznanie na rynku i spokój umysłu, na który zasługują.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.lectra.com.

