
A LAPP GROUP é pioneira no fornecimento mundial de cabos 
e acessórios.

Hoje, desenvolvemos cabos para engenharia mecânica, 
automotiva, elétrica, tecnologia de instrumentação e 
instalação, dentre outros campos de aplicação.

A LAPP GROUP está hoje sediada no Brasil, na cidade de 
Osasco/SP. Instalada em 1.600 m², possui em estoque 
uma ampla gama de produtos para atender todo o mercado 
brasileiro.

Somos uma empresa familiar, com atuação internacional, 
tendo nossa matriz em Stuttgart/Alemanha.

Proximidade e cooperação, baseada em parceria e confiança, 
são mais do que apenas palavras para a LAPP, estão entre os 
nossos valores, sob os quais construímos a nossa empresa:
Orientado ao Cliente
Nós nos esforçamos para fazer com que nossos clientes 
tenham sucesso em seus mercados. Trabalhamos juntos de 
forma confiável com nossos parceiros em um espírito de 
confiança.
Orientado à Família
A orientação de longo prazo, o calor e a atmosfera familiar de 
nossa empresa familiar atuam contra a frieza e o anonimato.
Inovativo
Para nós, inovação significa soluções orientadas para o 
futuro para nossos clientes.
Orientado ao Sucesso
A orientação para o sucesso é importante para nós a fim de 
garantir nossa independência e nosso crescimento lucrativo.

Oferecemos as melhores soluções de conectividade, 
inteligentes e confiáveis, feitas sob medida para a eficiência 
do seu Projeto Industrial.

SOLUÇÕES LAPP
Uma resposta eficiente para o seu Projeto Industrial

Automação 
de Fábrica

Automação de 
Processos

Energia 
Renovável

Transporte
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Cabos de potência e controle 
flexíveis, altamente resistentes 
ao óleo para as mais variadas 
aplicações fixas ou móveis (esteira 
porta-cabos). Livres de halogênio e 
internacionalmente certificados.

Permite ter em um único local o armazenamento, de forma otimizada 
e customizada, de todos os cabos e acessórios do seu projeto. 
O Container dispõe de um sistema integrado de prateleiras, que 
permitem a visão geral de todos os produtos, até mesmo dos menores 
itens. Com isto a gestão dos materiais se torna muito mais econômica 
e eficiente.

Simplifica os processos de seu projeto. Uma única estrutura 
permite fazer a reunião dos cabos diretamente no canteiro de obras, 
diminuindo os custos de transporte e a complexidade da operação.

Conectores industriais robustos, 
para conexão absolutamente 
segura.

Sistema de proteção e guia para 
cabos em instalações internas ou 
externas, fabricados com material 
metálico ou plástico. Podendo ser 
utilizados com os nossos prensa-
cabos.

Sistema de prensa-cabos 
universal, com instalação simples, 
perfeita e rápida para que os 
cabos fiquem centralizados, 
fixados, hermeticamente vedados 
e prontos para operação.

Sistemas de identificação para 
cabos e equipamentos, feitos em 
plástico e aço inox.

Clique aqui e fale agora com um
especialista, que lhe dará todo o
suporte durante todo o projeto!

EXTENSA LINHA DE PRODUTOS EM 
UM SÓ LUGAR!

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 628 | Santa Fé  
Osasco - São Paulo | Cep.: 06278-010 
Telefone: (11) 2166-4166
vendas.lbr@lappgroup.com.br
www.lappbrasil.lappgroup.com

Trabalhamos para suprir suas necessidades na área de fios e cabos, e 
tecnologia de conexão. Atuamos com você para criar um cronograma 
preciso, e esclarecer os prazos de entrega e todos os detalhes do 
produto - desde o revestimento correto, flexibilidade e resistência à 
temperatura, até a quantidade, tamanho e peso das bobinas de cabos 
necessários. 
Se você deseja passar os cabos ou fibras óticas por uma tubulação 
existente, forneceremos os produtos certos para esse propósito.
Sob encomenda, também podemos imprimir seu logo, identificar seus 
cabos com os dados do projeto e muito mais.

Estamos com você, não importa onde esteja

ÖLFLEX® ON-SITE HUB

MULTI-CHAMBER DRUM
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Cabos de dados e sinal, para 
aplicações em sistema BUS, 
seguros e tecnologicamente 
avançados para as mais variadas 
aplicações.

UNITRONIC®
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Componentes para Ethernet 
industrial, aplicados em soluções 
de redes industriais.

ETHERLINE®
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Cabos de fibra ótica ultrarrápidos, 
para transferência de dados de 
forma confiável.

HITRONIC®

EPIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

SISTEMA JUST-IN-TIME

SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA SEU 
PROJETO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511997710012
mailto:vendas.lbr@lappgroup.com.br
http://www.lappbrasil.lappgroup.com

