
MY LAPP
Více než jen e-shop



>   Online přístup 24 hodin denně

>   Přístup k individuálním cenám a nastavením (např. platební podmínky)

>   Online kontrola dostupnosti materiálů

>   Možnost uložení vzoru opakujících se objednávek

>   Možnost objednávání pomocí vlastních čísel materiálů

>   Možnost zadání vlastního čísla objednávky

>   Online přehled všech objednávek včetně historie

>   Možnost správy uživatelů přes firemního administrátora

>   Možnost tisku návrhu objednávky s cenami

>   Možnost importu a exportu objednávek ve formátu CSV + Doprava zdarma
+ 2% sleva na všechny                                        
   nákupy přes e-shop

10 VÝHOD 
PRO ZÁKAZNÍKA 
REGISTROVANÉHO V MY LAPP



E-NÁSTROJE LAPP

ONLINE KATALOG

Více než 40 000 produktů na jednom místě. Informace 
o produktech, dostupnosti, ceně a termínech dodání, 
technické listy, 3D obrázky, vhodné příslušenství.

PRODUKTOVÉ VYHLEDÁVAČE 
A KONFIGURÁTORY

Hledáte vhodný kabel, konektor, vývodku, hadici, spirální 
kabel, servokonfekci, optickou konfekci nebo označovací 
systém? Zadejte požadovaná kritéria a jednoduše 
si vyberte vhodný produkt.

3D MODELY PRODUKTŮ

Představujeme Vám nový 3D produktový katalog, který 
umožňuje 3D náhled na naše kabelové vývodky SKINTOP® 
a SKINDICHT® a kulaté konektory EPIC®.

SCAN2LAPP

Stojíte ve skladu, zrovna berete poslední kabel LAPP 
a potřebujete objednat co nejdřív další? Nákup zboží na 
e-shopu lze jednoduše uskutečnit naskenováním 
čárového kódu. Vyzkoušejte, jak je to jednoduché.

KONFIGURÁTOR PROUDOVÉ ZÁTĚŽE KABELŮ

Konfigurátor proudové zátěže je určený k usnadnění 
návrhu elektrických vedení a dimenzování kabelů 
a vodičů při projektování elektrických instalací 
nízkého napětí.

ODBORNÝ LEXIKON

Vše, co chcete vědět o kabelech a příslušenství, 
najdete pomocí klíčového slova. Pokud nenajdete 
požadované informace v seznamu klíčových slov, 
použijte textový vyhledávač.

EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

EDI znamená elektronickou výměnu dat 
(Electronic Data Interchange) a je souhrnným 
označením pro metody automatického elektronického 
přenosu objednávek a účtů. 

KNIHOVNY PRO PROJEKTANTY

Používáte knihovny EPLANu nebo ElProCAD? Tyto 
knihovny Vám usnadní specifikaci kabelového 
řešení při tvorbě dokumentace a naleznete 
zde i aktualizované databáze produktů LAPP.

KONFIGURÁTOR SPIRÁLNÍCH KABELŮ

S konfigurátorem spirálních kabelů si během chvilky 
navrhnete jedinečný spirální kabel. Díky okamžité 
zpětné vazbě zjistíte, zda je Vaše specifikace 
spirálního kabelu realizovatelná.

HITRONIC® PŘEHLED OPTICKÝCH KABELŮ

Nový elektronický nástroj přináší přehled všech 
optických systémů přenosu dat HITRONIC® 

rozdělených podle typu vlákna a doplněných 
informacemi o vhodném příslušenství.
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