
nabijheid
nieuwsgierigheid

prestatie
vertrouwen

innovatie



Reliably Connecting the World

Onze visie.

De afstand tot een klant valt niet te meten in kilometers of mijlen. 
Als familiebedrijf opgericht en gevestigd in Stuttgart, Duitsland, 
biedt Lapp veel meer dan alleen een snelle oplossing voor uw 
elektrische uitdagingen: wij garanderen u een persoonlijke aanpak 
door betrouwbare en behulpzame collega’s. 
Het resultaat? Betrouwbare verbindingsoplossingen op maat
perfect afgestemd op uw wensen.



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

Vijf individuen. 
Drie generaties. 

Een familie.
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Oprich-
ting van 
extra ves-
tigingen in 
Roemenië, 
Slovenië, 
Kazach-
stan en 
Hongarije

Focus op 
Industry 4.0 
en uitbrei-
ding van 
automatise-
ringstech-
niek

Verschillen-
de nieuwe 
ontwik-
kelingen, 
zoals EPIC® 
ULTRA en 
SKINTOP® 
CUBE 
MULTI

Uitbrei-
ding 
van de 
systems 
busi-
ness

INNOVATIE

Eerste 
voet aan 
de grond 
op het 
Afrikaan-
se conti-
nent

Uitbreiding 
naar het 
oosten: 
nieuwe 
vestigingen 
in Oek-
raïne en 
Rusland

Oprichting 
van Lapp 
India

Uitbrei-
ding naar 
Amerika: 
oprichting 
van Lapp 
USA

Uitbreiding 
van de 
vestigin-
gen in Azië 
door Lapp 
Holding Asia 
en Lapp 
Logistics

Introductie 
van de eer-
ste industri-
eel gepro-
duceerde 
stuur-
stroom-
kabel ter 
wereld: 
ÖLFLEX®

Oprichting 
van Lapp 
Systems in 
Stuttgart

Oprichting 
van U.I. Lapp 
KG, Stuttgart, 
Duitsland

Uitbreiding 
van de site 
in Stuttgart 
met de ka-
belproduc-
tiefabrieken 
en Contact

Patent op  
SKINTOP®- 
kabelwar-
tels

Oprichting 
van extra 
vestigingen 
in Centraal- 
Europa en 
Scandinavië

Onze ontwikkelingen sinds 1957



Wie we zijn.

innovatie

nieuwsgierigheid

prestatie
vertrouwen

nabijheid

Dichterbij is beter. We 
streven ernaar dicht bij onze 
markten en klanten te zijn.

Lapp – het werkt: Lapp staat 
traditiegetrouw voor betrouwbaarheid, 
kwaliteit, duurzaamheid en houdbaarheid. Het hoogste niveau van systeemexpertise: 

40.000 standaardproducten vormen de basis 
voor een eindeloos aantal oplossingen.

We houden onze ogen open, bouwen bruggen 
tussen het bewezen en het nieuwe en maken 
indruk met onze technologische voorsprong.

We blijven up-to-date met de trends en de 
vereisten en benutten onze vaardigheden 
voor baanbrekende innovaties.



Innoverende 
technologie. 



Voor de wereld 
van morgen.

Gepatenteerde doornklem in het logistiek centrum LC6



Denken en handelen met de toekomst in gedachten: dat is een funda-

menteel onderdeel van het DNA van Lapp. Succesvol zijn over een lan-

gere termijn betekent verder bouwen op de successen van vroeger. De 

wereld gaat steeds sneller vooruit en de verwachtingen van de globale 

markten veranderen constant. Wij zorgen non-stop voor onze klanten. 

Ons verfijnd gevoel voor trends en markten stelt ons in staat vandaag 

producten te ontwikkelen die morgen over heel de wereld gebruikt wor-

den. En terwijl we daarmee bezig zijn, hechten we enorm veel belang 

aan het beschermen van het milieu en aan duurzaamheid. 

innovatie

ENERGIE VAN DE TOEKOMST 

Lapp focust op duurzaamheid
Er is wereldwijd een toenemende vraag naar 
energie. Of we nu achter onze computers zit-
ten, onze telefoon opladen, naar muziek luiste-
ren, ons haar drogen of de verwarming hoger 
zetten – we hebben bijna de klok rond energie 
en warmte nodig. Veel van die energie komt van 
het verbranden van fossiele brandstoffen zoals 
kolen, ruwe olie en natuurlijk gas. Er is meer en 
meer aandacht voor alternatieve energiebron-
nen die niet bijdragen aan de verandering van 
het klimaat en die aan de vraag naar energie 
kunnen voldoen zonder het milieu of de ener-
gievoorziening voor toekomstige generaties in 
gevaar te brengen. Lapp besteedt al jaren veel 
aandacht aan die uitdaging door het ontwikke-
len van concepten voor verbindingen en vraag-
gerichte oplossingen in windenergie, fotovolta-
ische installaties en mobiliteit – van vrijstaande 
gezinswoningen tot grootschalige fabrieken. 
Onze traditie verenigt eveneens het identifice-
ren van het potentieel van nieuwe markten en 
het aanboren van dat potentieel door middel 
van hernieuwbare energie, zowel in Duitsland 
als in de rest van de wereld. 

TREND/HOOGDYNAMISCHE TOEPASSINGEN

Nieuw in ons assortiment: 
Kabels voor supersnelle rupstoepassingen
Vier vereisten: Laag gewicht, hoge versnelling, 
compacte afmetingen en een lange levensduur. 
Dankzij de hoge kwaliteit van de kabels van 
Lapp voor servo- en kabelrupstoepassingen is 
de juiste keuze voor uw behoeften binnen hand-
bereik.

Onze innovatieve kabels voor kabelrupsen bie-
den niet alleen een hogere snelheid en efficiën-
tie, ze verhogen ook de productiviteit door snel-
le positiewisselingen voor kabelrupssystemen.



 

Industriële machines & 
installatietechniek

Energie

Voedingsmiddelenindustrie

Mobiliteit

Automatiseringstechnologie

TREND/MOBILITEIT

Op weg naar succes
Op 7 december 1835 rolde de legendarische 
“Adler” als eerste stoomlocomotief door het 
Duitse landschap op weg van Neurenberg 
naar Fürth. Het was een ware revolutie op 
het gebied van transport. Het hedendaagse 
streven naar maximale effi  ciëntie en minima-
le afhankelijkheid van fossiele brandstoff en 
heeft geleid tot een renaissance van het rei-
zen per spoor. Daardoor zien volledig nieuwe 
concepten op het gebied van transport het 
licht. Lapp heeft de vinger aan de pols van 
innovatie met oplossingen zoals met elektro-
nenstralen cross-linked kabels en perfect af-
gestemde connectoren.

INDUSTRIEËN

Een breed gamma aan expertise 
Lapp ondersteunt verschillende industrieën met 
korte ontwikkelingscycli, intelligent networking 
en oplossingen, allemaal samen onder één dak. 
Industriële machines, installatietechniek en 
automatiseringstechnologie zijn toepassingen 
die al jaren vlekkeloos lopen dankzij de oplos-

singen van Lapp. Onze verbindingen weerstaan 
aan de hoge reinigingseisen die eigen zijn aan 
de voedingsmiddelenindustrie. En hetzelfde kan 
gezegd worden voor de ongunstige gevolgen 
van hitte, koude, vocht en torsie waar kabels 
in windturbines mee te maken krijgen. Aandrij-

vings- en stuurstroomtoepassingen waren vanaf 
het eerste begin onze kracht. De innoverende 
oplossingen van Lapp vinden we ook terug in 
de transportindustrie - van laadsystemen voor 
elektrische voertuigen tot cross-linked kabels 
voor de spoorwegen.



Moderne  
technologie voor  

een moderne wereld. 



Bijblijven dankzij 
kosten- en energie-
efficiëntie.



ÖLFLEX® UNITRONIC® HITRONIC® SKINTOP®

Eenvoudigweg de kabel doorvoe-
ren en draaien. Dat is alles: Met 
SKINTOP®-kabelwartels bent u ver-
zekerd van een goede verbinding 
in een handomdraai. De kabel is 
gefi xeerd, centraal geplaatst en 
hermetisch afgesloten.

Robuust, duurzaam en betrouw-
baar: UNITRONIC®-datacommuni-
catiesystemen verzekeren u dat u 
te allen tijde controle heeft over 
uw gegevensstroom. Het gamma 
bevat kabels voor alle elektroni-
sche toepassingen.

Een ware klassieker onder de aan-
drijvings- en stuurstroomkabels: 
ÖLFLEX®-kabels kunnen in bijna 
elke industrie gebruikt worden. 
Of het nu gaat om een stationai-
re of een voortdurend bewegende 
installatie, halogeenvrij of met in-
ternationale goedkeuringen, het 
productgamma is beproefd, diep-
gaand en gevarieerd.

Onverslaanbaar, snel en veilig: De 
HITRONIC® optische transmissie-
systemen weerstaan zelfs elektro-
magnetische storingen. Ze zorgen 
eveneens voor een storingsvrije 
gegevensuitwisseling. 

In onze moderne wereld is er een enorme nood aan moderne verbin-

dingstechnologie. Meer dan 600 experts van Lapp werken onvermoeid 

aan steeds meer nieuwe oplossingen voor steeds grotere uitdagingen. 

Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam werkt samen met de beste ver-

koop- en marketingprofessionals om de beste en meest duurzame con-

cepten te ontwikkelen. Voortdurende innovatie wordt gedreven door 

de wil voor voortdurende verbetering en door de nieuwsgierigheid naar 

verschillende denkwijzen. En dat alles zonder onze doelstellingen voor 

kosten- en energie-effi  ciëntie uit het oog te verliezen. Dat is wat onze 

klanten wereldwijd van ons verwachten.

nieuwsgierigheid



EPIC® FLEXIMARK®SILVYN® ETHERLINE®

Wat verbindt het nieuwe operagebouw in Peking 
met de Øresund-brug in Scandinavië? Wat heb-
ben de Piramides van Gizeh gemeen met een 
frisdrankbottelarij? Wat delen de podiumtech-
niek van de Rolling Stones en ‘s werelds groot-
ste windkrachtcentrale? Het antwoord is vrij 
eenvoudig: ze zijn allemaal verbonden dankzij 
de producten van Lapp. 
Om de beste producten te kunnen ontwikkelen 

PORTFOLIO

moet je nieuwsgierig zijn, een pioniersgeest 
hebben en groots kunnen denken. En je moet 
de tijd nemen om die nieuwsgierigheid om te 
zetten in daden. We hebben er meer dan 50 
jaar over gedaan om te komen waar we nu zijn, 
met meer dan 40.000 standaardproducten. In 
al die tijd hebben we de trends van de industrie 
gevolgd en snel ingespeeld op veranderingen. 
Reageren met individuele oplossingen en een 

maximale ontwikkelingsexpertise in de kabel- 
en verbindingstechnologie. 
Vandaag de dag kunnen we de juiste oplossing 
bieden om aan alle eisen van onze klanten te 
voldoen. Van standaardproducten tot aangepas-
te productie; van de kleinste kabelwartel tot de 
grootste gegevensstroom – we kunnen het alle-
maal, overal ter wereld.

Onze producten maken verbinding – zelfs met de wereld van morgen

Datacommunicatiesystemen wor-
den steeds belangrijker binnen 
industriële netwerken. Fabrieksau-
tomatisering verbetert de bestaan-
de technologieën met actieve net-
werkcomponenten.

Robuust, maar fl exibel; veilig, maar 
gemakkelijk te confi gureren: EPIC® 
industriële connectoren worden 
gebruikt daar waar er nood is aan 
metingen, controle, regulering of 
aansturing. De oplossing die per-
fect past.

Met de FLEXIMARK®-markerings-
systemen houdt u uw kabels uit el-
kaar, jarenlang. Of u nu kiest voor 
plastic of roestvrij staal, handma-
tige of automatische labels, het 
resultaat is blijvend.

Met de SILVYN®-beschermslangen 
behoren de risico’s van stof, me-
chanische of thermische belasting, 
evenals van natte of chemische 
omgevingen tot het verleden, zelfs 
bij dynamische toepassingen.



Service wordt gemeten 
in seconden.



Relaties met klanten  
in decennia.



SERVICE

Tijd voor u
Onze klanten zijn belangrijk voor ons. Daarom 
besteden we uitgebreid tijd aan hen. Tijd om 
hun wensen en behoeften volledig te begrijpen; 
tijd om hun de juiste oplossing te kunnen bie-
den. We zijn er absoluut van overtuigd dat dat 
de enige manier is om een langdurige relatie op 
te bouwen waar beide partijen baat bij hebben. 

DUURZAAMHEID

Altijd een goede zaak
Technologische vooruitgang en ecologische 
duurzaamheid zullen we nooit uit het oog ver-
liezen. Daarom gaan we milieubewust om met 
natuurlijke bronnen.

LOGISTIEK

Op tijd leveren 
Wie wacht er nu eigenlijk graag op een product, 
een dienst of een oplossing? Wij laten u niet 
wachten en wij garanderen een snelle levering, 
overal ter wereld. We beschikken ook over een 

Lapp is gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor verbindings-

technologie en is tevens een wereldleider op het gebied van kabels en 

accessoires. Of u nu op zoek bent naar lagere opslagkosten, betrouwbare 

machinetijden, lagere onderhoudskosten of uw risico’s wilt verlagen, de 

systeemoplossingen van Lapp zijn altijd een goede investering. Maar in 

plaats van er alleen over te praten, laten we het u liever zien aan de hand 

van onze vele langdurige zakelijke relaties met tevreden klanten en part-

ners wereldwijd. 

prestatie

uitgebreid netwerk van logistieke centra en 
professioneel opgeleide consultants. Met onze 
technisch geavanceerde logistiek kunnen we u 
een vlotte levering garanderen.



Ons idee van een systeem
Wij staan u bij in de zoektocht naar geperfec-
tioneerde, op maat gemaakte en kostenef-
ficiënte verbindingsoplossingen. Met onze 
systeemserie ÖLFLEX® CONNECT bieden we 
u een uitgebreid gamma producten voor veel 
verschillende toepassingen en vermogensbe-
reiken – van productontwikkeling en produc-
tie tot het testen en leveren en productie in 
serie. Onze projectleiders en systeemingeni-
eurs staan u bij iedere stap van het proces bij.

Als ervaren deskundige op het gebied van 
assemblage van kabelsystemen staat Lapp 
klaar met een uitgebreid productengamma 
en een brede waaier aan diensten, van stan-
daardassemblages (snijden, krimpen, mode-
leren, strippen) en servo-assemblages tot een 
breed scala aan kabelrupsassemblages. Maar 
onze expertise gaat nog verder, naar indus-
triële toepassingen, hernieuwbare energie 
en de automobielindustrie. Onze producten 
komen samen om een totaaloplossing te vor-
men. Of het nu gaat om spiraalkabels, servo-
kabels, glasvezelkabels of kabelrupsen, de 
kwaliteit van onze producten begint met het 
selecteren van speciaal ontwikkelde materia-
len van hoge kwaliteit en koper en gaat verder 
met het perfect geautomatiseerd lassen voor 
onze kabelassemblages.



We blijven  
onze producten 

uittesten.



Maar verliezen  
onze kernwaarden 
nooit uit het oog.



vertrouwen
Naast onze toegewijde en lokale medewerkers is het grootste voordeel 

voor een bedrijf het vertrouwen van zijn klanten. Tevreden klanten zijn de 

basis voor het succes van ons bedrijf. Lapp streeft ernaar om de eerste 

en de laatste ontwerp- en leveringspartner te zijn voor onze klanten in alle 

uithoeken van de wereld. Een betrouwbare en vertrouwde partner. Aan-

gezien vertrouwen met de tijd groeit, is dat ons belangrijkste aandachts-

punt. U kunt gerust zijn dat de behoeften van de klant op de eerste plaats 

komen, te allen tijde. 

KWALITEIT

Het recept voor succes – interne 
productie
Uw eisen zijn strikter dan ooit. Onze innovaties 
voldoen zelfs aan de meest strikte vereisten, 
omdat onze merkproducten – met hun enorme 
variatie – altijd gebouwd zijn rond twee zaken: 
expertise en innovatie.
 
Onze ontwikkelingen worden altijd gerealiseerd 
met onze eigen handen. We voldoen aan uw 
behoeften vanuit onze 18 productielocaties in 
Amerika, Europa en Azië.

LABORATORIUM EN TESTCENTRUM

Buigen, maar niet breken
Hoogfl exibele kabels moeten miljoenen keren 
kunnen buigen bij verschillende snelheden en 
met extreme buigradii. En dat is niet alles, want 
ze moeten ook bestand zijn tegen mechanische 
belasting en chemicaliën. Ons laboratorium en 
testcentrum verzekert de goede prestaties door 
middel van:
 
•  Het testen van scheurbestendigheid en trek-

sterkte en door weerstandstesten, elektri-
sche testen en brandtesten

•  Uithoudingstesten van hoogfl exibele kabels 
onder extreme belasting

•  Het testen van kabels in kabelrupsen van 
verschillende lengtes met verschillende 
buigradii en snelheden

CERTIFICERING

Voor ons is goed niet goed 
genoeg
Onze producten worden in bijna alle industrie-
en gebruikt. Ze zijn vaak te vinden in de meest 
geavanceerde machines van hun soort. Machi-
nes die de klok rond operationeel zijn – waar 
stilstand geen optie is. Maar het zijn niet alleen 
de grote machines die afhankelijk zijn van de 
kleinste verbindingen. Je vindt ons overal. Als 
bewijs van de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
Lapp, hebben onze producten ‘s werelds meest 
strikte goedkeuringen. 

Voorbeelden van mondiale keurmerken:



BEDRIJFSWAARDEN 

Diepgeworteld 
Ons bedrijf werkt met vele verschillende waarden: gemeten waarden, gebouw-opslagwaarden, kleurwaarden, balanswaarden, geschatte waarden, per-
centagewaarden. Maar onze echte waarden zijn die die ons sterk hebben gemaakt. Zij vormen vandaag onze bedrijfscultuur en zullen dat morgen ook 
blijven doen. We streven er tenslotte naar om een maatstaf van vertrouwen te zijn voor al onze medewerkers, klanten en zakenpartners.

Klantgericht

Succes-
gericht

 Familiegericht

Innovatief

Klantgericht
 
We vinden snelle en eenvoudige oplossingen voor onze klanten – aan een 
concurrerende prijs-kwaliteit verhouding. We hebben het uiterste respect 
voor onze klanten en partners en we garanderen hun wereldwijde voor-
zieningszekerheid dankzij onze internationale productiesites. Daardoor 
blijven zij succesvol in hun vakgebieden.

Familiegericht
We werken samen naar onze doelstellingen in een sfeer van vertrouwen. 
Respect en waardering zijn even belangrijk voor ons als persoonlijke ver-
antwoordelijkheid en transparantie. We trainen en leiden onze medewer-
kers actief op.

Succesgericht
Ons bedrijf is zeer veelzijdig. En het is voornamelijk onze fl exibiliteit die 
zorgt voor een rendabele groei: we kunnen snel en goed doordacht inspe-
len op nieuwe uitdagingen. Onze processen zijn transparant en we nemen 
duurzame beslissingen gericht op de lange termijn. We blijven ons bewust 
van de risico’s bij het voortzetten van onze groei. We bepalen de normen 
voor uw belangen.

Innovatief
We blijven onze producten, oplossingen en diensten verder ontwikkelen. 
Om ervoor te zorgen dat we niet inboeten aan kwaliteit, produceren we 
onze producten intern. We hebben het welzijn van onze medewerkers en 
het behoud van natuurlijke bronnen hoog in het vaandel.



Anderen  
spreken alleen over 

nabijheid van de markten.



Wij spreken  
ook over nabijheid 
van mensen.



Wij willen dat u een tevreden klant bent. Niet alleen tevreden over onze 

merkproducten, maar ook over ons als bedrijf. We begrijpen de markten, 

we volgen de trends op de voet en we spreken uw taal. Dat allemaal om-

dat we er voor u willen zijn – waar u ons ook nodig heeft. We maken die 

belofte met onze enorme globale voetafdruk: meer dan 100 vestigingen 

wereldwijd, 41 verkooppunten en 18 productiesites met hypermoderne 

logistieke voorzieningen. Een telefoontje volstaat: wij zijn zo snel moge-

lijk daar waar u ons nodig heeft. Zo blijft u in contact – en kunnen wij 

voldoen aan uw zakelijke behoeften.

nabijheid

VERBINDEN

Van persoon tot persoon
De grootste waarde van ieder bedrijf ligt niet in 
zijn balans. Het zijn de mensen die tellen, niet 
de winst. Geen machine ter wereld kan persoon-
lijke aandacht vervangen. En dat is precies de 
reden waarom Lapp verder kijkt dan de globale 
markten en de lokale vereisten. Onze verbinding 
met de mensen – ingenieurs, inkopers, ontwer-
pers – is veel belangrijker aangezien zij de markt 
maken. Onze medewerkers werken onafgebro-
ken en zetten hun vaardigheden in om nieuwe 
manieren te ontwikkelen om aan uw behoeften 
te voldoen. Alleen dankzij ons enorme, toegewij-
de globale team kunnen we mensen, klanten en 
partners overal ter wereld verbinden.



WIJ ZIJN ER VOOR U, WERELDWIJD

Onze vestigingen

Vind andere verkooppartners in uw locatie:  
www.lappgroup.com

Amerika
Brazilië  Cabos Lapp Brasil LTDA. 
Canada  Lapp Canada Inc.
Mexico  Lapp Mexico S de RL de CV
Panama  Lapp Latinamerica Support 
  Corporation
VS  Lapp USA Inc.
  Lapp Cable Works Inc. 
  Lapp Tannehill Inc.
  Phoenix Wire & Cable Inc.

Europa
Benelux  Lapp Benelux B.V.
Denmark  Lapp Miltronic AB
Duitsland  U.I. Lapp GmbH
  Lapp GmbH Kabelwerke 
  Lapp Systems GmbH
  Contact GmbH 
  Elektrische Bauelemente
Estland Lapp Miltronic SIA
Frankrijk  Lapp France S.A.R.L.
  Câbleries Lapp S.A.R.L.
  Lapp Muller SAS
Groot-Brittannië Lapp Limited
Hungary LAPP Hungària Kft.
Ierland Lapp Limited Ireland
Italië  Lapp Italia s.r.l.
  Camuna Cavi s.r.l.
   Lapp Sistemi Italia s.r.l.
Letland  Lapp Miltronic SIA
Litouwen  Lapp Miltronic UAB
Noorwegen Miltronic AS
Oekraïne  Lapp Ukraine LLC

Oostenrijk Lapp Austria GmbH 
Polen Lapp Kabel SP. z.o.o.
Roemenië Lapp Kabel Romania SRL
Slovenia  LAPP d.o.o.
Spanje  Lapp Kabel España S.L.U.
Tsjechië Lapp Kabel s.r.o.
Turkije  Lapp Kablo San. ve. Tic.Ltd. Sti.
Zweden  Miltronic AB
  Fleximark AB
Zwitserland Lapp Kabel AG

Africa 
Zuid-Afrika  Lapp Southern Africa
  (PTY) Ltd.

Azië
China Lapp Kabel Shanghai Co. Ltd. 
Filippijnen JJ-Lapp Cable (P) Inc.
India Lapp India Pvt. Ltd.
Indonesië JJ-Lapp Cable (I) SMI
Japan Lapp Logistics Pte. Ltd. 
Kazakhstan Lapp Kazakhstan LLP
Maleisië JJ-Lapp Cable (M) Sdn Bhd
Rusland Lapp Russia OOO
Singapore JJ-Lapp Cable (S) Pte. Ltd.
   Lapp Logistics Pte. Ltd.
Thailand JJ-Lapp Cable (T) Ltd.
Ver. Arabische Lapp Middle East FZE
Emiraten 
Vietnam JJ-Lapp Cable (V) Ltd.
Zuid-Korea Lapp Korea LLC.

CONTACT

Eenvoudige toegang
Maak een afspraak met de adviesexperts van 
Lapp om onze producten eenvoudig te bestellen
onderweg via uw tablet of uw smartphone.*
Het is allemaal mogelijk; het was nog nooit 
gemakkelijker om in contact te komen met Lapp.

*Dienst niet in alle landen beschikbaar



U vindt  
ons overal ter 

wereld.



Zelfs bij  
u in de buurt.



32 %
49 %

6 % 13 %

8 krachtige 
merken

40,000
Meer dan 

standaardproducten

Een simpel telefoontje volstaat

152
Medewerkers uit 

landen

ONZE INNOVERENDE KRACHT

De kwaliteit en innoverende kracht van onze producten zijn niet 

toevallig tot stand gekomen – meer dan 600 experts van Lapp 

werken wereldwijd hard om onze producten steeds beter te maken.

OP ONZE SITE BIEDEN WE U...

In onze vestiging in Waalre zijn 37 personen werkzaam 

die u de beste ondersteuning, producten en service 

leveren.

U KUNT ONS OVERAL BEREIKEN

We zijn er wereldwijd voor u

3,200
employees

 Product-
management

Onderzoek & 
ontwikkeling

Speciale kabels & 
systemen

Testcentrum en 
laboratorium

Zij voorzien in de volgende vakgebieden:

• Productontwikkeling
• Systeemassemblage
• Logistiek en goederencentrum 
• Verkoop en klantenservice

NL  +31 (0) 40 228 50 00  
BELUX  +32 (0) 78 35 30 60



Get it on

1innovatie na 
de andere

HOE WIJ VANUIT ONZE BENELUX VESTIGING DE WERELD VERBINDEN

Organisatie
Lapp Benelux B.V. behoort als volwaardig systeemleverancier tot 
de internationale Lapp Group en is sinds 1989 actief in de Be-
nelux, en gevestigd op het bedrijvenpark ‘Het Broek’ in Waalre. 
Gelegen aan de Van Dijklaan 16 bevindt zich het hoogwaardige 
eigentijds vormgegeven bedrijfspand met 6,700 m3 aan magazijn-
ruimte, uitgerust met de meest vooruitstrevende technologieën. 
Vanuit deze locatie communiceren en organiseren wij alle activi-
teiten op basis van een compleet product assortiment, bestaande 
uit onze 8 internationale brands.

100
verkooppartners

41
verkoopvestigingen

70,000 m2

Stap binnen in de 
wereld van Lapp:

Onze apps zijn beschikbaar  
via de volgende stores:

LAPP – EEN GOEDE KEUZE

1 Dichtbij – waar ter wereld u ook bent

2   Producten bekijken en bestellen* - wereldwijd, 

onderweg, 24/7

3 Fabrikant met systeemexpertise

4  Magazijnen en logistieke centra op alle locaties –  
u bespaart op dure opslagkosten

*Dienst niet in alle landen beschikbaar

opslagruimte in Duitsland alleen al stelt ons 
in staat om op ieder moment tot wel 40,150 
km ÖLFLEX® op voorraad te hebben
Dat is meer dan de lengte van de evenaar

Systeemleverancier
Met deze 8 internationale brands is Lapp Benelux een volwaardig 
systeemleverancier. Ervaring en expertise vormen de basis voor een 
persoonlijke klantrelatie. Hierdoor is Lapp Benelux uw partner op 
het gebied van kabeltechnologie en duurzame systeemoplossingen. 
www.lappbenelux.com
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Lapp Benelux B.V.
Van Dijklaan 16
NL - 5581 WG Waalre
NL: Tel.: +31 40 228 50 00
Belux: Tel.: +32 78 35 30 60
info.lappbenelux@lappgroup.com
www.lappbenelux.com 


