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FIRMA KING 
HICKORY SKRACA 
CZAS PRODUKCJI 
I POPRAWIA 
WYKORZYSTANIE 
TKANIN NAWET 
O 12% DZIĘKI 
WDROŻENIU 
ROZWIĄZANIA 
FURNITURE ON 
DEMAND. 
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Wykorzystanie technologii  
do wyznaczania nowych granic
Firma King Hickory powstała w mieście Hickory, w stanie Północna 
Karolina (Stany Zjednoczone), w 1958 roku. Jest to przedsiębiorstwo 
rodzinne produkujące wysokiej jakości meble tapicerowane tkaniną 
i  skórą. Słynie na świecie z solidnych ram, kunsztu rzemieślniczego 
i konstrukcji z 8-stronnie ręcznie wiązanymi sprężynami. King Hickory 
skupia się na  tworzeniu najwyższej jakości mebli. Przedsiębiorstwo 
od zawsze współpracowało z firmą Lectra przy poszukiwaniu nowych 
sposobów szybszego wytwarzania artykułów z większą precyzją i pełną 
kontrolą: od projektu po ostateczną produkcję. 



„King Hickory stanęła przed wyzwaniem 
zwiększenia wydajności produkcji 
z wykorzystaniem tkanin wzorzystych. 
Rozwiązanie Topspin radziło sobie dobrze, 
ale było wolniejsze pod względem procesu i 
cięcia materiału w porównaniu z Furniture On 
Demand by Lectra”. 

John Palmer, 
prezes King Hickory

„W pełni cyfrowy rozkrój jest o niebo lepszy 
niż cięcie ręczne i zdecydowanie przyspieszył 
proces produkcji mebli”.

John Palmer, 
prezes King Hickory

Znalezienie 
rozwiązania
Firma King Hickory zdecydowała się na rozwiązanie 
Furniture On Demand, dla zachowania poziomu zysków, 
stworzenia bardziej zautomatyzowanego przepływu 
pracy, ujednolicenia i utrzymania jakości produkcji 
oraz lepszego zarządzania trudnymi, powtarzalnymi 
wzorami a także ich dopasowaniem. W odpowiedzi 
na wspomniane wyzwania przedsiębiorstwo wybrało 
ofertę obejmującą bibliotekę materiałów, nesting 
w chmurze i cyfrową platformę produkcyjną. Ponadto 
firma King Hickory pragnęła dopilnować, by sposób 
produkcji mebli odpowiadał najwyższym standardom. 
W tym celu przeprowadzono integrację z najbardziej 
zaawansowaną technologią Przemysłu 4.0. 

Połączenie rozwiązania Furniture On Demand by Lectra 
i oprogramowania do tworzenia szablonów Formaris 
realnie pomogło King Hickory zwiększyć wydajność 
produkcji z wykorzystaniem tkanin raportowanych. 
Dzięki nestingowi w chmurze firma wyeliminowała 
nesting jako osobne zadanie, usprawniła zarządzanie 
maszynami i przyspieszyła produkcję.

Dodatkową korzyść stanowi możliwość szybkiego 
przetwarzania trudnych do dopasowania tkanin, np. 
z motywem jodełki. Dzięki rozwiązaniu Furniture 
On Demand przedsiębiorstwo jest w stanie ciąć 
tkaniny raportowane tak szybko jak gładkie.

Wyzwanie
Firma King Hickory stanęła przed wyzwaniem 
dotrzymania kroku innowacjom w produkcji 
mebli oraz optymalizacji procesów niezbędnej 
do przyspieszenia produkcji przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokiej jakości, do której przedsiębiorstwo 
zdążyło przyzwyczaić klientów. Firma chciała 
również poprawić rzemiosło i dopasowanie 
skomplikowanych wzorów (np. w jodełkę), 
przyspieszyć obsługę zamówień, zwiększyć 
wykorzystanie tkanin i ogólnie lepiej zarządzać 
kosztami w łańcuchu dostaw.
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Firma King Hickory rozpoczęła poszukiwanie no-
wych sposobów modyfikacji przepływów pracy i 
digitalizacji oraz usprawnienia procesu, korzysta-
jąc ze wsparcia i fachowej wiedzy firmy Lectra. 
Dzięki połączeniu najbardziej zaawansowanego 
cyfrowego rozwiązania Furniture On Demand 
by  Lectra przedsiębiorstwo było w  stanie 
zwiększyć precyzję i  jakość wykonania swoich 
produktów. „Instalacja rozwiązania Furniture On 
Demand przebiegła bezproblemowo”, stwierdziła 
Carla Chastain, kierowniczka ds.  współpracy 
z firmą Lectra w obszarze CAD. 

Współpraca partnerska King Hickory i Lectra roz-
poczęła się w 1997 roku od wdrożenia rozwiązań 
firmy Lectra do cięcia, dopasowania wzorów, 
nestingu i rozwoju produktów. Od tego czasu 
King Hickory i Lectra wspólnie poszukują nowych 
sposobów poprawy wydajności i wykorzystania 
technologii cyfrowych.

„Lectra pomaga nam rozwiązywać rozmaite 
problemy. Wdrożenie rozwiązania Furniture 
On Demand by Lectra to wymagający proces. 
System różni się od dotychczasowych 
technologii, ale jest warty wysiłku – bardzo 
pomaga nam szybciej dostarczać wysokiej 
jakości produkty i sprostać popytowi”.

Carla Chastain, 
kierowniczka ds. współpracy z firmą Lectra 
w obszarze CAD

„Dotychczas całość oprogramowania i wszystkie 
rozwiązania do rozkroju firmy Lectra sprostały 
naszym oczekiwaniom, a nawet je przewyższyły. 
Utrzymujemy wspaniałe relacje, a współpraca 
przebiega zgodnie z początkowymi rozmowami 
i ustaleniami. W przeszłości kupowaliśmy inne 
rozwiązania do  rozkroju. Nie spełniły one 
naszych potrzeb oraz nie mogliśmy polegać 
na nich w takim stopniu, jak na firmie Lectra”, 
John Palmer, prezes



Elastyczność rozwiązania Furniture On Demand 
pomaga firmie King Hickory usprawniać procesy 
produkcji na kilku poziomach. Pozwala ujedno-
licić jakość poprzez scentralizowanie procesów, 
a tym samym zmniejszyć zależność od umiejęt-
ności operatorów. King Hickory korzysta z technologii obrazowania cyfrowego 

firmy Lectra do weryfikowania i zatwierdzania wzorów tka-
nin w małej skali lub w złożonych motywach, takich jak ścieg 
jodełkowy. Daje to pewność, że wszystkie punkty końcowe 
będą wyrównane przy składaniu gotowego produktu.
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„Chcieliśmy poprawić wydajność i dokładność 
oraz zmniejszyć nakład pracy poprzez 
automatyzację. Znalezienie odpowiednich 
pracowników jest obecnie bardzo trudne, 
a ręczny rozkrój to zanikająca umiejętność. 
Nie jesteśmy już w stanie pozyskać tylu 
specjalistów, ilu potrzebujemy do sprawnej 
produkcji”.  
Keith Hart, 
wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu

„Bez rozwiązań Lectra nie bylibyśmy w stanie 
zaoferować niestandardowych mebli – 
z których firma King Hickory słynie – na takim 
poziomie ani o takiej różnorodności. Dzięki 
połączeniu digitalizacji wzorów z pomocą 
rozwiązań Lectra i naszego procesu produkcji 
dysponujemy jedną z najbogatszych ofert 
niestandardowych tapicerek w branży 
meblarskiej”. 
John Palmer, 
prezesFirmie King Hickory udało się skrócić czas 

produkcji dzięki zautomatyzowaniu wymagających 
dużych nakładów pracy i podatnych na błędy 
procesów przygotowywania wzorów, tworzenia 
układów kroju i rozkroju. Pomogło to rozwiązać 
problem niedoboru personelu i pozwoliło 
pracownikom skupić się na czynnościach 
wymagających wiedzy fachowej i doświadczenia.
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King Hickory Furniture to rodzinna firma, która 
rozpoczęła działalność w mieście Hickory, w stanie 
Północna Karolina (Stany Zjednoczone), w 1958 roku. 
Od ponad 50 lat oferuje konsumentom najwyższej 
jakości meble tapicerowane tkaniną i skórą.

Na przestrzeni lat firma King Hickory zbudowała 
swoją reputację w oparciu o trzy najważniejsze 
elementy: solidne ramy, kunszt rzemieślniczy 
i 8-stronnie ręcznie wiązane sprężyny. Teraz – dzięki 
pomocy Lectra – przedsiębiorstwo udoskonaliło 
najwyższej klasy procesy projektowania i dopasowania 
materiałów.

Solidne ramy
Wykorzystanie drewna twardego suszonego w piecu 
suszarniczym i szyn z drewna klonowego stanowi 
podstawę jednych z najlepszych ram w branży 
meblarskiej. W ostatnim czasie zaczęliśmy korzystać 
z technologii CAD/CAM do opracowywania 
skomplikowanych ram ze sklejki z drewna twardego. 
Dzięki temu nasi projektanci mogą tworzyć kształty, 
które nie były możliwe do uzyskania w przeszłości.

Kunszt rzemieślniczy
Firma King Hickory przyciąga jednych z najlepszych 
rzemieślników w regionie, ponieważ tworzy środowisko 
sprzyjające motywacji i odpowiedzialności. Wielu 
z nich pracuje w przedsiębiorstwie od ponad 
trzydziestu lat.
 
8-stronnie ręcznie wiązane sprężyny
W naszych siedziskach wykorzystujemy system 
8-stronnie ręcznie wiązanych sprężyn. Jest on uznawany 
za wyznacznik jakości w branży mebli tapicerowanych. 
W celu zapewnienia doskonałej wygody używamy 
najlepszych materiałów wyściełających. Oferujemy 
szeroki asortyment najlepszych tkanin i skór z całego 
świata. Pozwala to stworzyć niemal każdy wzór 
wedle gustu i preferencji klientów.

Najwyższej jakości wzornictwo i dopasowanie 
Dzięki wprowadzeniu rozwiązania Furniture On 
Demand firma King Hickory jest w stanie zaoferować 
najwyższą jakość cięcia i dopasowania wzoru 
w branży. Wpływa to pozytywnie na ogólne 
wzornictwo i piękno każdego mebla.
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lectra.com

WIĘCEJ INFORMACJI

Furniture On Demand by Lectra obejmuje cyfrową platformę cięcia Lectra oraz rozwiązanie Virga do 
jednowarstwowego cięcia tkanin. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które automatyzuje proces produkcji 

mebli na zamówienie od przyjęcia zamówienia po wycięcie formatek pokrowca. Ta przełomowa oferta 
daje firmom meblarskim pełen obraz całego procesu produkcji na zamówienie – od produkcji małoseryjnej 

po jednostkowe zamówienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Od ponad pięćdziesięciu lat firma King Hickory 
Furniture Company z pasją produkuje wspaniałe 
meble odznaczające się luksusowym charakte-
rem, wysoką jakością i ponadprzeciętnym stylem. 
Przedsiębiorstwo stworzyło niezwykłą kolekcję 
ponadczasowych mebli tapicerowanych tkaniną 
i wysokiej klasy skórą, które nadadzą wyjątkowego 
charakteru każdemu wnętrzu.
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https://www.lectra.com/en/products/furniture-on-demand-by-lectra?CID=7013V000000ZQHFQA4&utm_source=Content&utm_medium=Testimonial&utm_campaign=FU_Furniture_On_Demand

