
blízkost
zvídavost

výkonnost
důvěra

pokrok



Reliably Connecting the World

Naše vize.

Blízkost k zákazníkovi nelze měřit v kilometrech. Jako globální 
společnost chceme být blízko jak k mezinárodním trhům, tak 
i k lidem. Proto jsou v naší globální podnikatelské síti připraveny 
každý den stovky angažovaných odborníků, aby Vám poradili. 
Výsledek? Spolehlivé řešení konektivity přesně šité na míru Vašim 
potřebám.



Andreas Lapp,
Matthias Lapp, 
Ursula Ida Lapp,
Alexander Lapp,
Siegbert Lapp.

Pět lidí. 
Tři generace.  
Jedna rodina.
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Založení 
dalších 
poboček 
v Rumunsku, 
Slovinsku, 
Kazachstánu 
a Maďarsku

Zaměření na 
průmysl 4.0 
a rozšíření 
automa-
tizační 
techniky

Vyvinuta 
řada 
novinek 
jako 
EPIC® 
ULTRA 
nebo 
SKINTOP® 
CUBE 
MULTI

Rozšíření 
obchodu 
se systé-
movými 
řešeními

POKROK

První 
kroky na 
africkém 
kontinentu

Rozšíření 
směrem 
na východ: 
nové 
společnosti 
na Ukrajině 
a v Rusku

Založení 
Lapp India

Expanze 
do Ameriky: 
založení 
Lapp USA

Rozšíření 
v Asii 
prostřednic-
tvím Lapp 
Holding 
Asia a Lapp 
Logistics

Vynález 
prvního 
průmyslově 
vyráběného 
napájecího 
a ovládacího 
kabelu 
na světě, 
ÖLFLEX®

Zahájení 
výroby 
systémů 
založením 
společnosti 
Lapp 
Systems ve 
Stuttgartu

Založení  
U.I. Lapp KG, 
Stuttgart

Rozšíření 
sídla ve 
Stuttgartu 
o závody 
na výrobu 
kabelů 
a Contact

Jsou 
patentovány 
kabelové 
vývodky 
SKINTOP®

Založení 
dalších 
společností 
ve střední 
Evropě a ve 
Skandinávii

Jak jsme se od roku 1957 vyvíjeli



To jsme my.

pokrok

zvídavost

výkonnost
důvěra

blízkost

Blíže je lépe. Chceme být 
blízko k trhům a v kontaktu 
s lidmi. 

Reagujeme na aktuální trendy 
a potřeby a využíváme naše možnosti 
a schopnosti pro průkopnické inovace.

Lapp - to funguje: jméno Lapp je 
tradičně synonymem pro spolehlivost, 
kvalitu, trvanlivost a udržitelnost. Odborné znalosti systémů na nejvyšší úrovni: 

40 000 standardních produktů tvoří základ pro 
nekonečné množství systémových řešení.

Máme oči otevřené, stavíme mosty mezi 
osvědčeným a novým a přesvědčujeme 
technologickým náskokem.



Nejnovější 
technologie. 



Pro svět  
zítřka.

Patentované trnové chapadlo v logistickém centru LC6



Do budoucnosti orientované myšlení a jednání je ústřední součástí naší 

firemní DNA. Kdo chce dlouhodobě obstát na trhu, nesmí usnout na 

vavřínech. Svět se otáčí stále rychleji a požadavky světových trhů se 

neustále mění. Pro Vás zůstáváme vždy u míče - jako tvůrce hry. Náš 

vytříbený smysl pro trendy a trhy nám umožňuje už dnes vyvíjet výrobky, 

které zítra najdou uplatnění na celém světě. Přitom klademe maximální 

důraz na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

pokrok

ENERGIE BUDOUCNOSTI 

Lapp se zaměřuje na udržitelnost
Na celém světě roste poptávka po energiích. 
Ať už sedíme u počítače, nabíjíme mobilní 
telefon, posloucháme hudbu, fénujeme si vlasy 
nebo zapínáme topení - téměř nepřetržitě 
potřebujeme elektřinu nebo teplo. Velkou část 
potřeby pokrýváme spalováním fosilních paliv, 
jako je hnědé uhlí, ropa a zemní plyn. Je dobře, 
že se alternativní zdroje energie stále častěji 
dostávají do popředí zájmu. Energie, které 
nepřispívají ke globálnímu oteplování. 
A pokrývají potřeby, aniž by ohrožovaly životní 
prostředí nebo zásoby pro budoucí generace. 
Lapp se zaměřuje na tuto vzrušující výzvu 
již řadu let: vývojem spojovacích technologií 
vycházejících z potřeb v oblasti větrné energie, 
fotovoltaiky a mobility - od rodinných domů 
až po velké elektrárny. V neposlední řadě 
je součástí naší tradice rozpoznat potenciál 
nových trhů a tyto s udržitelnou energií rozvíjet. 
V Německu a na celém světě.

TREND/VYSOCE DYNAMICKÉ APLIKACE

Nově v programu: 
naše bleskově rychlé kabely do energetických řetězů
Čtyři požadavky: nízká hmotnost, vysoké 
hodnoty zrychlení, nízká prostorová náročnost 
- a to vše při dlouhé životnosti. Jsme si jisti, že 
Vám budou naše prémiové kabely pro použití 
v servopohonech a v energetických řetězech 
vyhovovat.

Naše inovativní kabely do energetických řetězů 
nabízejí nejen zvýšení rychlosti a efektivity, ale 
přesvědčují také svými vlastnostmi při vysokých 
hodnotách zrychlení a rychlých změnách polohy 
v energetických řetězech. Díky nim je možno 
výrazně zkrátit časy rozběhu a brzdění.



 

Výroba strojů a zařízení

Energie

Potravinářský a nápojový průmysl

Mobilita

Automatizační technika

TREND/MOBILITA

Na cestě k úspěchu
7. prosince 1835 vyrazil legendární „Adler“ 
(orel) jako první parní lokomotiva na 
německé půdě na trať Nürnberg-Fürth. Byla 
to revoluce v oblasti mobility. V současnosti 
vede snaha o maximální účinnost 
a minimální závislosti na fosilních palivech 
k renesanci železniční dopravy. Vznikají tak 
zcela nové koncepce mobility. Lapp tu jde 
s inovativními řešeními, jako např. radiačně 
zesítěnými kabely a perfektně sladěnými 
konektory, s dobou.

ODVĚTVÍ

Široké spektrum zkušeností 
Lapp podporuje řadu odvětví rychlým vývojem, 
inteligentními sítěmi a systémovými řešeními 
od jednoho dodavatele. Tak například ve 
strojírenství a automatizační technice, což 
jsou klíčové faktory úspěchu v průmyslu, 
fungují aplikace s řešením Lapp úspěšně po 

mnoho let. Naše spojovací technologie se 
ale nezaleknou ani přehřáté páry a vysokého 
tlaku v potravinářském a nápojovém průmyslu. 
Totéž lze říci o nepříznivých účincích tepla, 
chladu, vlhkosti a rotace, které musí vydržet 
ve větrných elektrárnách a fotovoltaických 

systémech. Žádný problém pro naše spojovací 
technologie v oblasti energetiky. Naše 
inovativní řešení jsou také dobře připravena pro 
odvětví mobility - od kompletního nabíjecího 
systému pro elektrická vozidla až po radiačně 
zesítěné kabely na železnici.



Moderní  
spojovací technologie  

pro moderní svět.



Náklady a energetická 
účinnost vždy 
pod dohledem.



ÖLFLEX® UNITRONIC® HITRONIC® SKINTOP®

Zavést kabel, zatočit, hotovo: 
s kabelovými vývodkami SKINTOP® 
Vám garantujeme bezpečné 
usazení obratem ruky. Kabel je 
spolehlivě upevněn, vystředěn 
a hermeticky utěsněn.

Robustní, odolné a spolehlivé: 
s datovými komunikační systémy 
UNITRONIC® budete mít záplavu 
svých dat pod kontrolou. Program 
zahrnuje kabely pro všechny 
elektronické aplikace.

Klasika mezi napájecími 
a ovládacími kabely je použitelná 
téměř v každém odvětví. Ať 
už pevně uložený nebo 
v energetickém řetězu - bez 
halogenů nebo mezinárodně 
certifi kovaný. Možnosti jsou 
téměř neomezené. 

Nepřekonatelné, rychlé 
a bezpečné: optické přenosové 
systémy HITRONIC® odolávají 
i elektromagnetickému rušení. 
A zajišťují tak bezporuchový a před 
odposlechem chráněný přenos 
dat. 

Náš moderní svět potřebuje mnoho moderních spojovacích technologií. 

Více než 600 expertů skupiny Lapp na celém světě pracuje neustále na 

nových řešeních reagujících na neustále nové výzvy. Naši specialisté 

z výzkumu a vývoje přitom ruku v ruce s příslušnými produktovými 

manažery hledají ty nejlepší a do budoucna nejvhodnější nápady. Hnáni 

touhou po neustálém zlepšování, jakož i zájmem o nové způsoby myšlení, 

vytvářejí jednu inovaci za druhou. Přitom máme náklady a energetickou 

účinnost vždy pod dohledem. K radosti našich zákazníků.

zvídavost



EPIC® FLEXIMARK®SILVYN® ETHERLINE®

Co spojuje novou operu v Pekingu s mostem 
přes Öresund ve Skandinávii? Co má 
Cheopsova pyramida co do činění se stáčecí 
linkou nealkoholických nápojů? Co má 
společného jevištní technika Rolling Stones 
s největšími větrnými turbínami na světě? Je 
to jednoduché, všechny jsou spojeny našimi 
produkty. Chcete-li vyvíjet nejlepší produkty, 

PORTFOLIO

musíte být zvídavý, prokázat průkopnického 
ducha a myslet v širších souvislostech. A mít 
čas přeměnit tuto zvídavost na skutečnost. 
Věnovali jsme spoustu času tomu, abychom 
se dostali tam, kde jsme dnes. Abychom byli 
přesní: více než 50 let na 40 000 standardních 
produktů. Více než 50 let, ve kterých jsme 
sledovali trendy odvětví a rychle reagovali na 

měnící se požadavky. S individuálními řešeními 
a maximální odbornou kompetencí pro vývoj 
v oblasti kabelů a spojovací techniky. Dnes 
máme dokonalé řešení každého požadavku 
našich zákazníků. Od standardního produktu 
až po výrobek na míru, od nejmenší kabelové 
vývodky až po největší záplavu dat - splníme 
všechna přání. Po celém světě.

Naše produkty vytvářejí spojení - i se světem zítřka

Systémy pro přenos dat hrají 
v oblasti průmyslových sítí 
stále větší roli. Průmyslová 
automatizace tvoří spolu 
s aktivními síťovými prvky 
doplněk ke stávajícím 
technologiím.

Robustní a přece fl exibilní, 
bezpečné a snadno montovatelné: 
průmyslové konektory EPIC® 
nachází uplatnění všude tam, kde 
se měří, řídí, kontroluje a pohání. 
Dokonalé řešení.

S označovacím systémem 
FLEXIMARK® k označování 
kabelů neztratíte přehled ani po 
mnoha letech. Ať zvolíte plast 
či nerezovou ocel, ruční nebo 
elektronický popis – výsledkem 
bude trvanlivé označení.

Při použití systému pro ochranu 
a vedení kabelů SILVYN® Chain 
nepředstavuje prach, vlhkost, 
mechanické, tepelné a chemické 
účinky žádné nebezpečí. A to ani 
v dynamických aplikacích.



Servis měříme 
v sekundách.



Vztahy se zákazníky  
v desetiletích.



SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM

Čas pro Vás
Naši zákazníci jsou pro nás důležití. Proto jim 
věnujeme hodně času. Času, abychom přesně 
pochopili jejich požadavky a potřeby. Času, 
abychom jim nabídli ideální řešení. Pouze tak 
může vzniknout dlouhodobé partnerství, ze 
kterého mají užitek obě strany. O tom jsme 
pevně přesvědčeni.

UDRŽITELNOST

Nadčasově dobré
Technologický pokrok a ekologická udržitelnost 
se nemusí vzájemně vylučovat. Proto zacházíme 
s cennými zdroji s ohledem na ochranu 
životního prostředí a například opakovaně 
používáme zbytky z výroby.

LOGISTIKA

Dodávky včas
Kdo by rád čekal na výrobek, službu nebo 
řešení? My Vás čekat nenecháme, naopak 
ručíme Vám za rychlé dodání. Celosvětově. 
Konečně, máme hustou síť logistických 

Lapp je specialistou na integrovaná řešení v oblasti spojovací techniky  

a také jeden z předních světových systémových dodavatelů kabelů, vodičů 

a příslušenství. Pokud jde o snižování nákladů na skladování, spolehlivost 

strojů, snížení nákladů na údržbu nebo prostě jen o kalkulovatelné riziko, 

se systémovými řešeními od skupiny Lapp jste vždy na bezpečné straně. 

Nejlepším důkazem toho jsou naše dlouhodobé obchodní vztahy s Vámi - 

našimi zákazníky a partnery na celém světě.

výkonnost

center a odborně vyškolených profesionálních 
poradců. S využitím nejlepší špičkové techniky 
zaručujeme bezproblémový dodavatelský 
servis.



Naše systémové myšlení
Pomůžeme Vám při hledání sofistikovaných, 
adekvátních a nákladově efektivních řešení 
konektivity. S naší systémovou řadou  
ÖLFLEX® CONNECT Vám nabízíme komplexní 
sortiment výrobků pro nejrůznější trhy 
a výkonové rozsahy - od vývoje systému přes 
výrobu a testování až po sériové dodávky. 
Naši projektoví manažeři a systémoví 
inženýři budou přitom vždy pracovat ruku 
v ruce s Vámi.

Jako experti s dlouholetými zkušenostmi 
s konfekcí kabelových systémů disponujeme 
kompletní řadou výrobků pro nejrůznější 
výkonové rozsahy. Od základních sestav 
(stříhání a odizolování, krimpování a tepelné 
smršťování), přes servokonfekci až ke 
konfekci energetických řetězů všeho druhu.

K našim kompetencím patří také konfekce 
pro průmyslové aplikace, obnovitelné zdroje 
energie a automobilový průmysl. Naše 
výrobky jsou vzájemně optimálně sladěny. 
Ať se jedná o spirální kabely, servokabely, 
optické kabely nebo energetické řetězy, 
kvalita našich výrobků začíná výběrem toho 
nejkvalitnějšího granulátu PVC a mědi 
a pokračuje až k dokonalé automatizované 
svařovací technice pro naše kabelové svazky.



Naše výrobky 
neustále podrobujeme 

zkouškám.



Naše základní 
hodnoty  
nikdy.  



důvěra
Kromě oddaných a loajálních zaměstnanců je největším bohatstvím 

každého podniku důvěra jeho zákazníků. Spokojení zákazníci jsou základem 

našeho úspěchu. Proto chceme být pro Vás v jakékoliv situaci spolehlivým 

partnerem. Rovnocenným a důvěryhodným partnerem, který splní to, co 

slíbí. A protože důvěra musí růst, věnujeme hodně času Vašim přáním. Na 

to se můžete absolutně spolehnout.

KVALITA

Recept na úspěch - vlastní výroba 
Bez ohledu na to, jak vysoké jsou Vaše 
požadavky - naše produkty vyvíjíme vždy tak, 
aby splňovaly i ty nejvyšší nároky na kvalitu. 
Protože naše značkové produkty - tak pestré, 
jak jen mohou být - vždy zahrnují dvě základní 
součásti: odborné znalosti a inovace.

Vývoj produktů zajišťujeme sami. V 18 
výrobních závodech - ať už v Americe, Evropě 
nebo v Asii – se vždy spoléháme na naše 
vlastní odborné znalosti globálního výrobce.

LABORATOŘ A TESTOVACÍ CENTRUM

Ohnout, ale nezlomit
Vysoce fl exibilní kabely musí vydržet miliony 
ohybových cyklů při různých rychlostech 
a extrémních poloměrech ohybu. A nejen to, 
nesmí je poškodit ani mechanické a chemické 
namáhání.
 
•  Zkouška pevnosti v tahu a odolnosti vůči 

přetržení, zkouška odolnosti, elektrická 
zkouška, požární zkoušky

•  Zkouška životnosti vysoce fl exibilních kabelů 
při extrémním namáhání

•  Testování kabelů v různě dlouhých 
energetických řetězech s různými poloměry 
ohybu a rychlostmi pojezdu

CERTIFIKACE

Pro nás dobré není dost dobré
Naše výrobky se používají téměř v každém 
odvětví. Přitom nacházejí často uplatnění 
i v těch nejdražších strojích svého druhu. Ve 
strojích, které fungují nepřetržitě – a u kterých 
prostoj nepřichází v úvahu. I na ten nejmenší 
konektor musí být spolehnutí, a to nejen 
u největších strojů, ale všude. Abychom 
Vám to mohli slíbit, spoléháme se na naše 
certifi kace a standardy kvality.

Ukázka mezinárodních certifi kací a norem 
kvality:



FIREMNÍ HODNOTY

Hluboce zakořeněné 
Naše společnost pracuje s mnoha hodnotami: naměřené hodnoty, hodnoty skladu, bilanční hodnoty, odhadované hodnoty, procentuální hodnoty. 
Avšak naše skutečné hodnoty jsou ty, díky nimž jsme se stali silnými, a naše dnešní fi remní kultura, která ovlivňuje i zítřek. Konečně - chceme být 
pro všechny zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery spolehlivou veličinou.

Orientace na zákazníka

Rodinné hodnoty

Inovace

Orientace na zákazníka
 
Pro naše zákazníky nacházíme rychlá a jednoduchá řešení 
s konkurenceschopným poměrem ceny a výkonu. Maximálně 
si vážíme našich zákazníků a partnerů a prostřednictvím našich 
výrobních závodů jim zaručujeme spolehlivé dodávky po celém 
světě. Tak, aby byli úspěšní na svých trzích.

Rodinné hodnoty
Naše spolupráce je plná důvěry a orientovaná na dosažení cíle. 
Respekt a uznání jsou stejně důležité jako osobní odpovědnost 
a transparentnost. Naše zaměstnance podporujeme aktivním 
vzděláváním a další odbornou přípravou.

Orientace na úspěch
Naše společnost je velmi univerzální. Ziskového růstu dosahujeme 
především díky fl exibilitě: na nové požadavky reagujeme rychle 
a promyšleně. Naše procesy jsou transparentní, naše rozhodnutí 
jsou obhajitelná a dlouhodobá. Náš růst podporujeme i uvědomělým 
jednáním zohledňujícím možná rizika. A nastavujeme standardy, 
pro Vás.

Inovace
Naše produkty, systémová řešení a služby neustále vyvíjíme. Abychom 
nemuseli dělat žádné kompromisy v otázkách kvality, vyrábíme v našich 
vlastních závodech. Samozřejmě jsme se zavázali chránit zdraví našich 
zaměstnanců a šetrně využívat přírodní zdroje.

Orientace 
na úspěch



Jiní  
hovoří pouze 

o blízkosti k trhům.



My  
hovoříme 
i o blízkosti k lidem.



Chceme, abyste byli vždy spokojeni. Nejen s našimi značkovými výrobky, 

ale i s námi jako společností. Rozumíme trhům, sledujeme trendy 

a mluvíme Vaším jazykem. A to proto, že jsme všude tam, kde nás 

potřebujete! To garantujeme díky naší rozsáhlé globální síti: více než 

100 zahraničních zastoupení, 41 prodejních společností a 18 výrobních 

závodů s nejmodernějšími sklady. Stačí jedno zavolání a ve velmi krátkém 

čase Vám budeme k dispozici. Tak můžeme být stále v kontaktu a plnit 

Vaše obchodní potřeby!

blízkost

SPOJOVÁNÍ

Člověka s člověkem
Největší hodnotu každého podniku nelze vyčíst 
z rozvahy. Nejcennější jsou lidé, ne zisky. Žádný 
stroj na světě nemůže nahradit lidský faktor. 
To je důvod, proč chceme být blízko nejen 
k trhům a jejich potřebám, ale ještě blíže 
k lidem, bez kterých by žádné trhy nebyly. 
K těm, kteří s odvahou a odhodláním 
neúnavně rozvíjejí a realizují nápady: našim 
zaměstnancům. Jen díky nim můžeme spojovat 
lidi a země na celém světě a být tak opět velmi 
blízko i k Vám – našim zákazníkům 
a partnerům.



JSME TU PRO VÁS NA CELÉM SVĚTĚ

Naše globální fi remní síť

Více partnerů ve Vašem okolí najdete zde:  
www.lappgroup.com

Amerika
Brazílie Cabos Lapp Brasil LTDA.
Kanada Lapp Canada Inc.
Mexiko  Lapp Mexico S de RL de CV
Panama  Lapp Latinamerica Support 
  Corporation
Spojené státy Lapp USA Inc.
americké Lapp Cable Works Inc. 
  Lapp Tannehill Inc.
  Phoenix Wire & Cable Inc.

Evropa
Benelux Lapp Benelux B.V. 
Česká republika  Lapp Kabel s.r.o.
Dánsko Lapp Miltronic AB 
Estonsko  Lapp Miltronic SIA
Francie  Lapp France S.A.R.L.
  Câbleries Lapp S.A.R.L.
  Lapp Muller SAS
Irsko Lapp Limited Ireland
Itálie Lapp Italia s.r.l.
  Camuna Cavi s.r.l.
   Lapp Sistemi Italia s.r.l.
Litva Lapp Miltronic UAB
Lotyšsko  Lapp Miltronic SIA
Maďarsko Lapp Hungària Kft. 
Německo U.I. Lapp GmbH
  Lapp GmbH Kabelwerke 
  Lapp Systems GmbH
  Contact GmbH 
  Elektrische Bauelemente
Norsko Miltronic AS
Polsko Lapp Kabel SP. z.o.o.

Rakousko  Lapp Austria GmbH
Rumunsko Lapp Kabel Romania SRL
Slovinsko Lapp d.o.o. 
Španělsko Lapp Kabel España S.L.U.
Švýcarsko Lapp Kabel AG
Švédsko  Miltronic AB
  Fleximark AB
Turecko  Lapp Kablo San. ve. Tic.Ltd. Sti.
Ukrajina  Lapp Ukraine LLC
Velká Británie Lapp Limited

Afrika
Jihoafrická Lapp Southern Africa
 republika (PTY) Ltd.

Asie
Čína  Lapp Kabel Shanghai Co. Ltd.
Filipíny JJ-Lapp Cable (P) Inc.
Indie Lapp India Pvt. Ltd.
Indonésie JJ-Lapp Cable (I) SMI
Japonsko Lapp Logistics Pte. Ltd. 
Jižní Korea  Lapp Korea LLC.
Kazachstán Lapp Kazakhstan LLP
Malajsie JJ-Lapp Cable (M) Sdn Bhd
Rusko  Lapp Russia OOO
Singapur JJ-Lapp Cable (S) Pte. Ltd.
   Lapp Logistics Pte. Ltd.
Spojené arabské   Lapp Middle East FZE
emiráty 
Thajsko JJ-Lapp Cable (T) Ltd.
Vietnam JJ-Lapp Cable (V) Ltd.

KONTAKT

Snadný přístup
Domluvte si schůzku s našimi odbornými 
poradci nebo si rovnou objednejte naše 
výrobky pohodlně třeba i na cestách pomocí 
tabletu nebo chytrého telefonu*. To vše 
je možné, neboť nikdy nebylo jednodušší 
kontaktovat skupinu Lapp než dnes.

*služba není dostupná ve všech zemích



Můžete nás 
kontaktovat 

na celém světě.



Nebo jednoduše  
ve svém okolí.



8 silných
značek

40 000
Více než 

standardních výrobků

+420 573 501 011 
Jednoduše nám zavolejte

152
Zaměstnanci ze  

zemí

NAŠE INOVAČNÍ SÍLA

Kvalita a inovační síla našich výrobků není náhodná - více než 

600 odborníků skupiny Lapp na celém světě pracuje na tom, aby 

naše výrobky byly ještě lepší.

V NAŠÍ POBOČCE SKUPINY LAPP VÁM NABÍZÍME

LAPP KABEL s.r.o. odpovídá za distribuci produktů 

skupiny Lapp zákazníkům v České a Slovenské 

republice. Celkem zaměstnává na 200 pracovníků, 

kteří pro Vás mj. zajišťují:

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT NA CELÉM SVĚTĚ

Jsme tu celosvětově pro Vás

3 200
spolupracovníků

produktový 
management

výzkum a vývoj

32 %speciální kabely  
a systémy

49 %

testovací centrum 
a laboratoř

6 % 13 %

• podporu při hledání optimálního řešení Vašich potřeb
• odborné poradenství týkající se nejen kabelů 
 a kabelového příslušenství
• včasné dodávky více než 40 000 standardních produktů
• spolupráci při vývoji a realizaci nestandardních výrobků 
 a systémů
• mezinárodní odborné školicí středisko



Get it on

1inovace 
za druhou

JAK V OTROKOVICÍCH SPOJUJEME SVĚT

Budoucnost je spojena s našimi kořeny. Společnost U.I. Lapp 
GmbH se sídlem ve Stuttgartu se ohlíží za více než 50letou historií 
úspěšné výroby kabelů a spojovací techniky. 
Počátek působení skupiny Lapp na českém a slovenském trhu 
se datuje do roku 1993. Z původně jednoho odborného poradce 
se v průběhu let vyvinula společnost, která patří k předním 
dodavatelům kabelů a kabelového příslušenství zákazníkům  
v ČR a SR a jejich prostřednictvím i do celého světa. Podporujeme 
nejen naše zákazníky, ale i naše zaměstnance a ty, kteří si podporu 
zaslouží nejvíce. Realizací firemní mateřské školky usnadňujeme 
našim kolegům zapojení do pracovního procesu. Dlouhodobě 
podporujeme děti z Dětského domova Zlín Lazy a sledge hokejový 

100
prodejních partnerů

41
vlastních distribučních společností

70 000 m2

Vstupte do světa 
skupiny Lapp:

Naše aplikace jsou k dispozici  
v následujících obchodech:

LAPP – DOBRÁ VOLBA

1 Lokálně pro Vás ve Vašem okolí – a po celém světě

2   Produkty prohlédnout, produkty objednat* - 

globálně, mobilně, nepřetržitě

3 Výrobce s odbornými znalostmi systémů

4  Logistika a sklad v každém místě - žádné drahé 
náklady na skladování pro Vás

*služba není dostupná ve všech zemích

skladovací plochy jen v Německu nám 
umožňuje mít trvale skladem 40 150 km 
kabelů ÖLFLEX®

To je více, než je délka rovníku.

tým Zlín. Jsme tu pro Vás. Kontaktujte nás telefonicky nebo 
e-mailem, nebo objednávejte přímo přes Lapp e-Shop. Více 
informací na 
www.lappgroup.cz



Lapp Kabel s.r.o.
Bartošova 315
CZ – 765 02 Otrokovice
Tel.: +420 573 501 011
Fax: +420 573 394 650
info@lappgroup.cz 
www.lappgroup.cz 07
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