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Ügyfélorientált, sikerorientált,
családias, innovatív. Lapp.
Már a kezdetektől fogva tiszta elképzelése volta a cégalapító tagjainak, Oskar és Ursula Ida Lappnak arról,
hogy a vállalkozás milyen irányba tartson. Soha nem csak arról szólt ez az út, hogy innovatív termékeket
fejlesszenek és gyártsanak. A családi értékek is mindig fontosak voltak. Ezek olyan értékek, amelyek az
összetartozás érzését erősítik, és bizalmi alapú partneri légkört alakítanak ki a dolgozókkal, beszállítókkal
és ügyfelekkel. Ez az értékmegőrző bánásmód szilárdan gyökerezik a vállalat kultúrájában – és a cégpolitika fontos alappillére.
Száz százalékban családi irányítás alatt álló vállalatként tudjuk: Minden, amit cégünk 1957-ös alapítása
óta elértünk, szakértő munkatársaink napi munkáján és az ügyfeleinkkel kialakított bizalmi alapú partneri kapcsolaton alapul. Közülük mindenki nagymértékben hozzájárult közös sikerünkhöz.
Ma a Lapp vállalat a világszerte vezető cégek egyike a kábelek, vezetékek, kábeltartozékok és rendszerek
magas minőségű gyártásában. Kereken 3.200 alkalmazottat foglalkoztatunk világszerte. A négy kontinensen megtalálható 18 gyártási telephelyünknek, a több mint 40 forgalmazó társaságunknak és a motivált tanácsadó szaembereink százának köszönhetően mindig az Ön közelében vagyunk. És ez nem csak
térben, mivel az ügyfelek közelsége nem mérhető kilométerben. Ez azon alapul, hogy figyelünk Önre,
kihívásai a mieink is egyben, és olyan megoldásokat fejlesztünk ki, amelyek az Ön üzleti modelljét előre
viszik.
Az őszinte kapcsolat és egy bizalmi viszonyon alapuló, partneri együttműködés a Lapp vállalat számára
nem csak puszta szavakat jelentenek – ezek azok az értékek, amelyekre családi vállalkozásként építünk.
Ennek eredményeként intelligens és megbízható csatlakozási megoldások születnek, amelyek pontosan
a világszerte tevékenykedő ügyfeleink követelményeihez igazodnak. Az Önéhez is.

A kis startup-tól
a globális szereplőig
+ Jövőt alkotunk
A stuttgarti székhelyű Lapp Csoport a kábel- és összeköttetés-technológiai ágazatban integrált megoldásokat és márkatermékeket kínáló piacvezető cégek egyike. Annak érdekében, hogy ez a jövőben is így
maradjon, szemünket mindig a piacra szegezzük. Ezenfelül tradicionálisan jó érzékkel rendelkezünk az
ügyfeleink egyéni igényeinek megítélésében. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket és rendszermegoldásainkat, és biztonságvédelmi, minőségi és működésre vonatkozó szabványokat határozunk meg.

+ Testre szabott ágazati megoldások
Legyen az szélenergia, Ipar 4.0 vagy elektromobilitás – vállalati sikereinknek egy fontos hajtómezejét
képezik a különböző ágazatok és piacok számára nyújtott úttörő innovációink. A SKINTOP® HYGIENIC
például egy a sok, speciális alkalmazásokhoz kialakított rafinált hightech csatlakozási megoldások közül.
A nemesacél kábel tömszelencét speciálisan az élelmiszer- és italipar számára fejlesztettük ki, és nem csak
az ECOLAB® szerint tanúsított, hanem ezen felül megfelel a szigorú higiénés EHEDG irányelveknek is.
A szerves fotovoltatikus napelemek (OPV) területén is előnyre tett szert a Lapp Csoport, és innovatív csatlakozástechnológiájának köszönhetően elismerően beszélnek róla. A legszebb példa talán: A Milánóban
megrendezett EXPO 2015 Német pavilonjának solar fái. Az ott alkalmazott, fóliába épített rendkívül filigrán OPV-modulokhoz a Lapp Csoport saját maga fejlesztett ki egy új csatlakozási és kábelezési eljárást, és
ezzel nemzetközi tekintélyre tett szert.

Önért dolgozunk.
A Lapp projektcsapat.

Kímélje az erőforrásokat
Legmagasabb fokú komplexitás – ez jellemzi a modern projekteket. Aki sikerre kívánja Önt vezetni, annak
az összképet ugyanúgy szem előtt kell tartania, mint minden egyes részletet. Az aktuális feladatokat és
azok rendkívül pontos kivitelezését, továbbá a beszállítók koordinálását és a teljes logisztikát is. Meg kell
határoznia az optimális csatlakozási megoldásokat, és adott esetben specifikálnia kell a különleges gyártmányokat – csak, hogy pár példát említsünk. Emellett az is fontos, hogy a projektek a megadott időterven
és költségvetési kereten belül valósuljanak meg. És mindezt a hatékonyságra és eredményességre irányuló, folyamatosan növekvő követelmények mellett.
Az Ön Lapp projektcsapata az ilyen összetett feladatokból felépülő kihívásokra specializálódott.

+ Az Ön csapata. Megbízható.
Lényeges előny Önnek: A projekt teljes ideje alatt Ön kapcsolattartó partnerrel áll Összeköttetésben, aki
ismeriaz Ön projektjét, az Ön speciális követelményeit, és minden kérdésben, szolgáltatásban személyesen áll a rendelkezésére.
Függetlenül attól, hogy optikai hálózatok kiépítéséről vagy szélerőmű következő trafóállomásba való bekötéséről van szó. Legyen szó arról, hogy vezérlővezetékeket akar fektetni vagy alagutat akar tápkábellel
kiépíteni. Függetlenül attól, hogy vezetékeinek magas szintű EMC-védelemre van-e szüksége, vagy a
hőállósággal és a hajlékonysággal szemben támasztott nagyfokú követelményeknek kell-e megfelelnie
– Lapp projektcsapatának szakértő tanácsaira és teljekörű szolgáltatásaira mindig számíthat.
Ezáltal Ön erőforrásokat kímél, mert a mi szolgáltatásaink révén további előnyökhöz juthat.

Pluszpont Önnek:
• Termékek, tanácsadás és a megvalósításhoz
nyújtott támogatás egy kézből
• Minden résztvevő partner támogatása
• Erőforrás- és költségkímélés
• Egy szakértő kapcsolattartó személy a teljes
projektsorán

Használja ki átfogó
szolgáltatásainkat
Biztos alapokon áll és nagy teljesítményekre képes. Regionális gyökerekkel globálisan aktív. Gyors, megbízható és mindig egy lépéssel a fejlődés előtt jár. Ez a Lapp vállalat.
A kábel- és csatlakozástechnológia területén a beépített megoldások és márkatermékek világszinten vezető szolgáltatói közé tartozunk. A kereken 3.200 alkalmazottunknak, a négy kontinensen megtalálható
18 gyártási telephelyünknek köszönhetően mindig az Ön közelében vagyunk.
Elismert termék- és rendszerszakértelmünket személyre szabott tanácsadással és szolgáltatásokkal tes�szük teljessé.
Eközben tiszta értékrendszeren alapulnak döntéseink: Megbízhatóság és bizalom, minőség és fenntarthatóság, ügyfélközelség és partneri együttműködés. Ezekkel az értékekkel élünk.

+ Partnere a megoldásokban: Személyesen.
A Lapp projektcsapattal olyan Knowhow-hoz jut, ami messze túlnyúlik a puszta termékismereteken. Mi
ugyanis sok éve növekvő, különböző fajtájú és nagyságrendű projektekből fakadó tapasztalattal rendelkezünk. Ezt a tudást partnerként adjuk hozzá projekt-megoldásaihoz.
Szolgáltatásunk az első meghallgatástól a projekt elkészítéséig nyúlik. Ez a műszaki tanácsadással kezdődik, ahol közösen elemezzük a projektjére irányuló követelményeket, és kifejlesztjük a tökéletesen illeszkedő megoldást. A megvalósítás során sok ágazatban megvalósított tapasztalati tőkénkből építkezünk. A
csatlakozástechnika tekintetében átvesszük szükségleteire irányuló terveit, csakúgy, mint a logisztikai
koordinációban. Gondoskodunk arról, hogy kiszállításai pontosan a helyszínre érkezzenek.

Mert együtt
többet érhetünk
el.

Pluszpont Önnek:
•
•
•
•
•
•

Világszerte elismert termék- és rendszerkompetencia
18 gyártási telephely és több mint 40 forgalmazó társaság
Műszaki tanácsadás
Szükséglettervezés
Logisztikai koordináció
Sok ágazatban szerzett, megvalósításra irányuló tapasztalat

Biztosítsa sikerét – minden
egyes alkalmazási területen
A strukturált kábelezési rendszer társaságunk éltető ereje. Általa jönnek létre a nagyteljesítményű csatlakozások – az innovációs lehetőségek és a versenyképesség alapja. Ma és a jövőben is. Ez csakúgy érvényes
a gyártó vállalatra, mint a gépek és berendezések építőire, vagy az acéliparra ugyanúgy, mint a szolgáltatókra, legyenek ezek építési vállalkozók, mélyépítők vagy energiaellátók. Nem utolsó sorban érvényes az
olyan nagy projektekre mint a repterek, pályaudvarok vagy alagútlétesítmények, valamint a telekommunikációs szolgáltatókra és a városi ellátókra.
Bármilyen alkalmazási területről legyen is szó – a Lapp magas minőségű kábel infrastruktúrát kínál. Függetlenül attól, hogy 1 kV-os kisfeszültségű kábelmegoldásokra van szüksége, vagy 10–30 kV-os középfeszültséggel dolgozik, hogy kommunikációs hálózatot telepít vagy nagy projektekhez fektet ellátó vezetékeket.

+ Az Ön szakértő csapata. Célratörő.
Gyors és rugalmas, hatékony és célratörő – Lapp projektcsapata knowhow-jának segítségével biztosítja
sikerét.
Követelményeit és kívánságait végrehajtjuk. Önnel együtt pontos időtervet alakítunk ki, tisztázzuk a szállítási határidőket és minden, a termékekre irányuló részletet – a megfelelő köpenyborítástól a hajlíthatóságon és hőállóságon keresztül a szükséges kábeldobok darabszámig, méretéig és tömegéig. Ha csatlakozóvezetékeit egy már meglévő csőrendszerbe szeretné behúzni vagy befújni, tőlünk megkapja a
megfelelő termékeket ehhez. Kérésére kábeleire rányomtatjuk vagy felcímkézzük az Ön logóját és adatait,
és még sok mást.

Biztonsággal Önért.
A Lapp projektcsapat.

Pluszpont Önnek:
•
•
•
•

Biztosíték az optimális termékkiválasztásra
Strukturált kábelezési rendszer kis- és középfeszültséghez
Átfogó szervizszolgáltatások
Mélyreható Knowhow a termékek és az infrastruktúra
területén

Pluszpont Önnek:
• Saját tesztközpont a HQ telephelyen
• Legmagasabb szintű minőség a termékek és a
•
•
•
•

szolgáltatások területén
Logisztikai központok világméretű hálózata
Track & Trace webszolgáltatás
Teljesen automata magaspolcos raktár
Globális helyi szerviz

Mindenhol Önért.
A Lapp projektcsapat.

Profitáljon a piac technológiai
éllovasából
A Lapp saját területén a technológia éllovasa. Trendeket nyitunk és előremozdítjuk a hálózatépítési technológiákat. Nem véletlenül teremtenek hálózatépítési megoldásaink világszerte új szabványokat.
Ennek érdekében létesítettünk stuttgarti központunkban egy saját kísérleti és tesztközpontot. A Lapp
csoport összes fejlesztését kemény tartóssági tesztekkel ellenőriztük teljesítőképességükre. Csak ami kiállja a „kínzókamrát“, elég jó arra, hogy bekerülhessen programunkba.
A tesztközpont nagyon magas követelményszintje egy további garancia a Lapp termékek döntően minőségi előnyére.

+ Az Ön partnere. Világszerte.
Bárhol is legyen, mi mindenhol ott vagyunk. Mert logisztikai központokból és kiváló tanácsadó szakemberekből álló, globális hálózattal rendelkezünk. Szállítási szolgáltatásunk egységesített, digitalizált logisztikai folyamatokra épül. Kifinomultan és megszakítások nélkül működik. Ezáltal tudunk raktárunkból a
földgolyó minden pontjára a lehető legrövidebb idő alatt kiszállítani.
A ludwigsburgi Lapp logisztikai és szolgáltató központ sok tekintetben példaértékű. A legfontosabb paraméterek:

•
•
•
•
•

30.000 négyzetméternyi raktárterület
120 logisztikai alkalmazott
30 tehergépkocsi rakodórámpa
több mint 90.000 árucikk
épp 500.000 kilométernyi kiszállított kábel évente
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