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MEZINÁRODNÍ TISKOVÁ
KONFERENCE LAPP GROUP
Tématem letošní 15. mezinárodní tiskové konference, kterou pořádala firma U. I. Lapp ze
Stuttgartu pro zástupce odborného tisku, byla robotika. Siegbert E. Lapp představil robotiku jako
královskou disciplínu spojovací techniky. Konala se ve dnech 22. – 24. 5. 2014 na jihu Francie,
kde se nachází výrobní závod Lapp Muller – specialista na robotiku v rámci skupiny Lapp.

KRÁTKÉ DÉLKY

V rámci zvyšování kvality služeb jsme pro Vás
nově připravili na webových stánkách seznam
všech krátkých skladových délek kabelů, které je
nyní možné získat bez započtení střihu,
s dodávkou ihned. Seznam bude aktualizován 1×
týdně.

APLIKACE LAPP

Hlavní katalog v ČEŠTINĚ „The World of Lapp
2014/2015“ si můžete nyní nově stáhnout i jako
aplikaci do vašeho TABLETU. Stažením
aplikace budete moci zkoumat svět Lapp,
včetně celé šíře výrobků, technických tipů
a služeb, aniž byste museli být připojeni
k internetu. Aplikace vám umožní snadno
a rychle najít správné produkty odpovídající
vašim požadavkům.

http://data.spoj.se/lapp_newsletter/2014_07
http://lappczech.lappgroup.com/zpravy/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014.html
http://lappczech.lappgroup.com/sluzby/ke-stazeni/kratke-delky.html
http://lappczech.lappgroup.com/sluzby/ke-stazeni/hlavni-katalog-cz.html


   Katalog Lapp je dostupný
pro iOS v Apple store
i pro Android na Google Play.

SPIRÁLNÍ
KONFIGURÁTOR

Jeden z mnoha e-nástrojů, které vám usnadní práci s produkty Lapp Group, je spirální
konfigurátor. Pomocí pár kroků si navrhnete vaše individuální řešení spirálního kabelu.

NOVÉ CERTIFIKACE PRO
KABELOVÉ VÝVODKY
SKINTOP®

Globální hráč SKINTOP® rozšiřuje svůj normalizační standard!
Kabelové vývodky SKINTOP® určené pro použití v oblastech
ohrožených výbuchem jsou odzkoušené a certifikované podle nově
změněných norem ATEX.

Bezhalogenová polyamidová vývodka SKINTOP® ST-HF-M je nově
schválena pro použití v železniční dopravě dle DIN EN 45545-2.

PRODUKTY PRO 
POTRAVINÁŘSKÝ 
PRŮMYSL

Vysoké požadavky na hygienu a čistotu, které jsou pro průmysl zpracování potravin
charakteristické, se týkají i elektrických komponent. Spolupracujeme s řadou partnerů v různých
oblastech výroby potravin a nápojů a jsme dobře obeznámeni se specifickými požadavky
charakteristickými pro toto odvětví. Proto jsme schopni nabídnout kvalitní řešení pro mnoho
aplikací i v tomto odvětví.

https://itunes.apple.com/cz/app/lapp-group-catalogue/id516974297?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prinovis.LappKabel
http://lappczech.lappgroup.com/sluzby/prehled-e-nastroju-lapp/spiralni-konfigurator.html
http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Czech/ZPRAVY/NOVINKY/NOVINKY_2014/p25_SKINTOP_Certifikace_kabelovych_vyvodek.pdf
http://lappczech.lappgroup.com/aplikace/potravinarsky-a-napojovy-prumysl.html


JEVIŠTNÍ TECHNIKA NOVÉHO DIVADLA
V PLZNI S KABELY LAPP KABEL

Posláním Plzně v příštím roce bude sbližovat
evropské národy a otevřít se novým uměleckým
proudům napříč Evropou. Společně s belgickým
městem Mons se stane „The European City of
Culture 2015“. Na tento úkol se západočeská
metropole začala připravovat velmi zodpovědně
a spustila výstavbu řady nadčasových
architektonických staveb. Dominantou je budova
Nového divadla, na jejíž výstavbě se podílela také
společnost LAPP KABEL s.r.o. se svým
obchodním partnerem Bosh Rexroth.

JEDNATELEM SPOLEČNOSTI
LAPP KABEL s.r.o. SE STAL RENÉ SEDLÁK

Rozhodnutím valné hromady ze dne 1. července 2014
se stal novým jednatelem a ředitelem společnosti
LAPP KABEL s.r.o. pan René Sedlák. 
René Sedlák nastoupil do společnosti před sedmi lety
na pozici provozního ředitele. Manažerské schopnosti
a vysoká erudovanost v oboru vedla v roce 2011
k rozšíření jeho zodpovědností o řízení finančního
oddělení společnosti LAPP KABEL s.r.o. Pod jeho
vedením procházela společnost důležitými změnami,
zejména v oblasti nákupu a logistiky. Významně se
také podílel na rozšíření centra strategických služeb.

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH
SPOLEČNOSTI LAPP KABEL s.r.o.
V SOUTĚŽI ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2014

http://lappczech.lappgroup.com/zpravy/veletrhy.html
http://freeonlinesurveys.com/app/showpoll.asp?qid=517349&sid=7w729w1e0ebc73n517349&new=True
http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Czech/ZPRAVY/MEDIA/MEDIA_2014/2014_06_Technicky_tydenik_-_Robotika__Nove_divadlo_v_Plzni.pdf
http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Czech/ZPRAVY/TISKOVE_ZPRAVY/TISKOVE_ZPRAVY_2014/2014_07_TZ_Novy_jednatel_LAPP_KABEL_Rene_Sedlak.pdf


Společnost LAPP KABEL s.r.o. byla v letošním
roce oceněna prvním místem v kategorii
SODEXO PROGRESIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL
ROKU 2014 ve Zlínském kraji. V celostátním
kole se pak mezi velkou konkurencí umístila
v kategorii SODEXO PROGRESIVNÍ
ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2014 na třetím
místě. Společnost LAPP KABEL s.r.o. je v této
soutěži dlouhodobě úspěšná. První místo
Zaměstnavatele roku ve Zlínském kraji získala již
třetí rok v řadě.

LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova č.p. 315
765 02 Otrokovice
Česká republika

Pokud nechcete od Lapp Kabel s.r.o. 
dostávat novinkové newslettery, klikněte zde. 

www.lappgroup.cz

http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Czech/ZPRAVY/TISKOVE_ZPRAVY/TISKOVE_ZPRAVY_2014/2014_06_TZ_Uspech_spolecnosti_LAPP_KABEL_s.r.o._v_soutezi_Zamestnavatel_roku_2014.pdf
http://data.spoj.se/lapp_newsletter/2014_07/%5BSIGNOUT%5D
http://lappczech.lappgroup.com/

