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Lectra ajută compania Peppermint Clothing în croirea unui drum

către profitabilitate cu Vector iQ80 
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PEPPERMINT

Rezultate

Pentru a-i oferi renumitei mărci de îmbrăcăminte pentru fete posibilitatea 
de a-și atinge potențialul de creștere, Lectra a ajutat compania să treacă 
de la practici bazate pe munca manuală la procese automatizate. 
Implementarea unei soluții complete de croire Vector pentru mai 
multe straturi a facilitat încorporarea mai multor materiale într-un 
singur articol vestimentar, clientul având astfel posibilitatea de 
a-și extinde gama de produse.

Oferta Lectra

După optimizarea setării parametrilor pe mașina de șpănuit Lectra 
deținută de Peppermint Clothing, la unitatea de producție din Baramati 
au fost implementate o mașină de croit materiale Vector iQ80 și 
o mașină de șpănuit suplimentară. Linia de croire complet integrată 
și modernizată a crescut eficiența operațională și a redus timpul 
de execuție.Soluțiile Lectra

Provocarea

Specializată în articole de modă îndrăznețe 
pentru segmentul de lux destinat fetelor, 
compania Peppermint Clothing proiectează și 
produce îmbrăcăminte în diverse stiluri pentru 
fete cu vârste cuprinse între 1 și 13 ani. 

Produce 125.000 de articole vestimentare pe 
lună, încorporând până la cinci materiale diferite 
în fiecare design. Cerințele privind gestionarea 
varietății deosebite de materiale și volumele de 
producție tot mai mari au fost factori esențiali 
pentru optimizarea croirii materialelor.



01
O MARCĂ ÎN DEVENIRE 
PE PIAȚA DE MODĂ 
ÎNFLORITOARE DIN INDIA
Compania Peppermint Clothing din India a fost fondată în 
urmă cu aproape 30 de ani, desfășurând inițial operațiuni 
ca producător de articole vestimentare pe bază de 
contract și utilizând echipamente manuale. În acea 
perioadă, compania purta numele de Crystal Creations. 
În urma achiziției mărcii comerciale Peppermint Clothing 
în 2007, compania a înființat o unitate de producție de 
ultimă generație în Baramati pentru a dezvolta imaginea 
brandului și a răspunde totodată cererii tot mai mari 
pentru renumitele sale colecții destinate copiilor.

În prezent, producătorul de îmbrăcăminte confecționează 
125.000 de articole vestimentare pe lună și are peste 1.000 
de angajați. Marca Peppermint Clothing este prezentă 
pe teritoriul Indiei prin magazine multi-brand, acorduri 
de tip magazin în magazin și prin intermediul liderilor 
din domeniul comerțului electronic. Până în prezent, 
compania a creat o rețea de patru magazine sub marca 
proprie și dorește să crească numărul lor pentru a mări 
cota de piață.

02
CERINȚE DE GESTIONARE 
PRECISE PENTRU 
O MULTITUDINE 
DE MATERIALE
Peppermint Clothing croiește șapte stiluri pe zi, 
echivalentul a aproximativ 50.000 de bucăți de material. 
În medie, într-un articol vestimentar sunt încorporate 
între trei și cinci materiale. Una dintre cele mai mari 
provocări ale clientului este gestionarea întregii varietăți 
de materiale încorporate în diferitele stiluri de articole. Cel 
puțin 15 materiale diferite cu și fără modele sunt utilizate 
în funcție de stil, sezon sau detalii.

„Fiecare material are caracteristici puțin diferite”, explică 
Abhay Sangoi, Director tehnic Peppermint Clothing. „Prin 
urmare, avem nevoie de personal capabil să le gestioneze 
corespunzător. De obicei, șpănuirea este un proces manual 
care necesită de la doi până la trei oameni. Orice material 
cu spandex necesită detensionare. Și asta nu e tot! 
Trebuie să aibă capacitatea de a-l întinde corect, fără să-l 
tensioneze. Provocările variază în funcție de stil.”

„Acum putem croi același volum de materiale 
într-un singur loc. Am obținut economii 
datorită competenței personalului, iar 
metodele de croire moderne ne-au ajutat 
să economisim material. Toate acestea nu 
înseamnă altceva decât profitabilitate pentru 
companie.”

Kamlesh Katariya
Director Peppermint Clothing Pvt. Ltd
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DESPRE

Fiind conforme cu Industria 4.0, cele mai vândute mașini de croit Vector pot fi utilizate pentru toate modelele de fabricație și toate tipurile de 
materiale (dantelă, denim, țesături, tricotaje sau textile pentru încălțăminte), pentru a vă ajuta să produceți la o viteză și cu o eficiență optime. 

Indiferent de volumul de producție, puteți atinge în continuare excelența operațională, la un cost minim pe piesa croită.

AFLAȚI MAI MULTE

lectra.com
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04
O CREȘTERE CU 40% 
A PRODUCȚIEI DE 
ARTICOLE VESTIMENTARE 
După îmbunătățirile semnificative aduse productivității, 
în 2019, au fost implementate o mașină de șpănuit 
suplimentară și o mașină de croit materiale Vector 
iQ80. Soluția completă de croire și șpănuire Lectra le-a 
permis operatorilor să croiască materialele cu imprimeu 
la fel de repede ca materialele simple. Indiferent de forma 
lor, bucățile de materiale pot fi prelucrate mai rapid, la un 
grad de înaltă precizie. Precizia mărită a croirii a generat 
rezultate îmbunătățite în departamentul de cusut datorită 
coaserii mai rapide și mai îngrijite, conforme cu standardele 
de calitate vizate.

Pe lângă optimizarea proceselor de croire și accelerarea 
producției, Peppermint Clothing a reușit să elimine problemele 
de croire costisitoare și să obțină economii semnificative de 
material.

În urma îmbunătățir i lor suplimentare aduse 
departamentului de croire, se așteaptă ca producția să 
crească de la 5.000 la 7.000 de articole în 2020.

„Ne-am consolidat activitatea de croire trecând de 
la nouă mese de croire la patru.”

Kamlesh Katariya,
Director Peppermint Clothing Pvt. Ltd

COMPETENȚE ȘI CUNOȘTINȚE 
PENTRU EXTINDEREA 
CAPACITĂȚII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PRODUCTIVITĂȚII
Până la finalul anului 2017, Peppermint Clothing a produs 5.000 de 
articole vestimentare pe zi folosind metode de șpănuire manuală 
și croire manuală în unitatea de producție din Baramati. Pentru a 
accelera operațiunile de croire, a achiziționat prima mașină de șpănuit 
materiale Lectra. Ulterior, a apelat la Serviciile profesionale Lectra  
pentru a optimiza setările privind parametrii pe echipamentul de 
șpănuire.

„Acela a fost momentul în care am început să analizăm simplificarea 
procesului de croire”, își amintește Sangoi. „Nu a fost doar o chestiune 
de simplificare, ci și de eficientizare a procesului de croire. Practic, 
a fost etapa în care Lectra a venit cu adevărat în ajutorul nostru, 
furnizându-ne șabloanele corespunzătoare, instruind personalul cu 
privire la utilizarea mașinii de șpănuit și schimbarea parametrilor, 
și explicându-ne importanța acestor parametri.”

https://www.lectra.com/en/products/vector-fashion?CID=7013V000001FsGQQA0&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Vector_Peppermint&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

