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OSKARA LAPP
100 LAT 

“Jeśli jeszcze nie wymyślono 
czegoś, co mogłoby 

ułatwić ludziom życie, 
wymyślę to.”



OSKAR LAPP
1921 – 1987

20 marca 2021 roku obchodzimy wyjątkową, rodzinną 

rocznicę - nasz mąż, ojciec i dziadek Oskar Lapp 

założyciel naszej firmy skończyłby 100 lat. To dobra 

okazja do wspomnień o nim - człowieku, wynalazcy 

i przedsiębiorcy. Chcielibyśmy Was zabrać drodzy 

przyjaciele, klienci i partnerzy w podróż poprzez 

nasze wspomnienia i jego niezwykłe życie. Tą bro-

szurą będziemy starać się oddać cześć jego życiu, 

pracy i podziękować za wieloletnią lojalność rodzinie 

 i naszej firmie. 

Jego wynalazki zrewolucjonizowały całe branże. Oskar 

Lapp był wizjonerem i zapalonym przedsiębiorcą. 

Jego wiedza i intuicja uczyniły naszą firmę świa-

towy liderem na rynku. Klienci zawsze byli dla niego 

najważniejsi. Szukał najlepszych rozwiązań dla ich 

potrzeb, tak aby mogli odnosić sukcesy. Osoby, które 

spotykał podczas swojej pracy zawodowej i życia 

inspirował swoim zapałem i serdecznością. Dla niego 

biznes oznaczał relacje, które często zmieniały się 

w przyjaźnie - zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Jest jednym z przedsiębiorców, którzy sprawili, że 

Niemcy, a zwłaszcza  region Badenii-Wirtembergii 

stał się  silnym centrum biznesowym. Bez niego Grupa 

LAPP nie istniałaby. Dzisiaj, 4575 pracowników na 

całym świecie udoskonala,  produkuje i sprzedaje 

ponad 40 000 produktów. Grupa posiada 20 zakładów 

produkcyjnych, 43 firmy handlowe i więcej niż 100 

międzynarodowych przedstawicielstw. Pomimo tego 

rozmiaru Grupa LAPP pozostaje firmą rodzinną. 

Cztery podstawowe wartości - zorientowanie na 

klienta, innowacyjność, orientacja na sukces i rodz-

inę, którymi nasz mąż, ojciec i dziadek kierował 

się od samego początku nadal są kompasem naszej 

kultury korporacyjnej. Dla nas, tak jak dla wielu 

naszych pracowników i partnerów to ciągle wzór do 

naśladowania. Nadal żyje w naszych wartościach, 

myślach i sercach. Kiedy zmarł w 1987 roku, zostawił 

po sobie nie tylko dobrze prosperującą firmę. Jego 

spuścizna obejmuje również kulturę korporacyjną  

opartą na szacunku i zaufaniu do pracowników. 

Kontynuujemy dzieło jego życia z szacunkiem i wiemy, 

że byłby zadowolony i dumny, że trzecie pokolenie 

Lapp przejęło już odpowiedzialność za firmę.

Aby wiedzieć, gdzie pownieneś iść, musisz wiedzieć 

skąd pochodzisz. Nasz mąż, ojciec i dziadek, wspan-

iały człowiek, wynalazca i przedsiębiorca Oskar 

Lapp, pozostawił nam wspaniałe dziedzictwo. Będzie 

zawsze towarzyszyć nam w naszym życiu. 

Z poważaniem,

rodzina Lapp

„Był
zapalonym 
majsterko-

wiczem, miał 
talent i

niesamowitą 
liczbę 

pomysłów, 
które zawsze 
realizował.”
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W LICZBACH
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Oskar i Ursula Ida Lapp 
w

1959
zakładają firmę U.I. Lapp KG  

w Stuttgart-Vaihingen.

Aby założyć firmę biorą kredyt  
bankowy w kwocie

50,000
MAREK NIEMIECKICH

6 LAT
później firma zatrudnia  

30 OSÓB.

Do

1987 
powstają

4
kolejne firmy i  

3 
przedstawicielstwa w USA,

Wielkiej Brytanii i we Włoszech
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Wizja przedsiębiorczej rodziny 
obejmuje wszystkie pokolenia. 
LAPP był, jest i pozostaje firmą 
rodzinną, która działa zgodnie 
z zasadą: myśl globalnie, działaj 
lokalnie. Oskar Lapp był nie tylko 
genialny wynalazcą i przedsiębiorcą. 
Był również człowiekiem rodzinnym, 
kosmopolitą i wizjonerem z wielkim 
sercem dla ludzi - przyjaciół, 
pracowników i klientów. Od początku 
kierował się  wartościami, na 

których do dziś opiera się nasza 
kultura korporacyjna. Nasza firma 
jest: „zorientowana na klienta”, 
„innowacyjna”, „zorientowana na 
sukces” i „ na rodzinę”. Kierujemy 
się szacunkiem, płaskimi hierarchiami, 
wysoką przejrzystością i otwartością 
w komunikacji. „Czynnik ludzki” 
jest najwyższą wartością kultury 
korporacyjnej LAPP. Jego synowie 
i wnuki nadal prowadzą firmę tak, 
jak chciałby tego Oskar Lapp. „Tak, 

aby czuć bliskość i ciepło w naszej 
firmie. Gdy pracownicy przestaną 
tego doświadczać, to jedna 
z naszych kluczowych zasad 
zostanie złamana” mówi Andreas 
Lapp. Matthias Lapp, pierwszy 
przedstawiciel pokolenia wnuków 
również kieruje się dziedzictwem 
swojego dziadka: „Firma należy do 
rodziny i rodzina do firmy. “

RODZINA TO LAPP, A LAPP TO RODZINA
B
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„Szanse należy dostrzegać i stawiać im 

czoła. Tylko w ten sposób można je wykorzystać”. To 

było motto Oskara Lapp. Zgodnie z nim działał przez 

całe swoje życie i pracę.

Urodził się 20 marca 1921 roku w świecie wychodzą-

cym z zawirowań I Wojny Światowej, który oferował 

niewyobrażalne możliwości na początku szalonych 

lat dwudziestych. Oskar Lapp spędzał dużo czasu 

w małej fabryce narzędzi swojego ojca. Gdy dorósł 

coraz chętniej pracował na własnych warunkach. 

Podobnie jak ojciec, Oskar miał talent organizacyjny 

i techniczny, a także ogromna energię i determinację. 

Nie wspominając o chęci rozwiązywania problemów. 

Lubił ulepszać i udoskonalać rzeczy. Ukończył 

z wyróżnieniem szkolenie jako operator tokarki 

narzędziowej. 

Oskar dołączył do firmy rodziców. Szybko zorientował 

się, że biznes musi się zmieniać wraz z upływem 

czasu. Nie wahając się przestawił firmę z produkcji 

Wizjonerski, zdeterminowany i innowacyjny - to cechy, które pozwoliły Oskarowi Lapp 
odnieść sukces jako wynalazcy i przedsiębiorcy. Podsumowaniem jego życiowej pracy jest 
globalna firma LAPP. Jako człowiek Oskar Lapp był żywym i szczerym optymistą. Stworzył 
i ukształtował wyjątkową kulturę korporacyjną, której wartości nadal są aktualne.

CZŁOWIEK CZYNU –  
CZŁOWIEK Z SERCEM

sprzętu AGD na narzędzia i ołówki mechaniczne. 

Wymagania zmieniły się ponownie wraz z roz-

poczęciem II Wojny Światowej. Gdy zrodziło się 

zapotrzebowanie na toczone części do samolotów 

i stożkowe zawory do lokomotyw Oskar Lapp szybko 

zebrał wiedzę co do ich produkcji.

W tym czasie pogłębiał swoją pasję do technologii. 

Marzył o nauce. W 1944 r., krótko przed zakończe-

niem wojny Oskar Lapp, który odmówił wstąpienia 

do partii nazistowskiej został powołany do służby 

wojskowej. Został sowieckim jeńcem wojennym wy-

wiezionym do prac przymusowych. Dzięki silnemu 

charakterowi udało mu się przetrwać ten okres. 

Ćwiczył swój umysł grając w szachy i starał się nie 

zwracał uwagi na rzeczy, które sprawiały, że tęsk-

nił za ojczyzną. W 1949 r. wrócił do domu. Nigdy nie 

wspominał czasów spędzonych w obozie na Syberii. 

Raz tylko, gdy jego matka karmiła świnie stwierdził, 

że karma dla świń byłaby dla niego prawdziwą ucztą. 

1944 – 1949
Na krótko przed zakończeniem II 
Wojny Świtowej zostaje wcielony 
do armii, zostaje jeńcem
sowieckim. 

1949
Cały i zdrowy powraca do domu.

1949 – 1952
Oskar studiował
Inżynierię mechaniczną 
na Schmalkalden
School of Engineering.

1955
Oskar Lapp opuścił NRD 
i zatrudnił się jako przed-
stawiciel na Południowe  
Niemcy w jednej z firm 
produkcyjnych. Dołączyła 
do niego Ursula Ida z ich 
synem Siegbertem.

11 maja 1951
Ursula Ida

i Oskar
pobierają się.

1940
Oskar dołącza do 
firmy rodziców. 
Lapp & Roth,
zmienia profil 
produkcji z AGD na 
produkcję narzędzi
i ołówków
mechanicznych. 

Boże Narodzenie 1950
Oskar Lapp poznał 
Urszulę Idę Emmelmann 
na wieczorze operetkowym
w Benshausen. U.I. Lapp 
występowała w głównej 
roli w „The Waltz Girl
z Wiednia ”.

1952 
Oskar podejmuje 

swoją pierwszą 
pracę w dziale 

badań i rozwoju 
VEB Fahrzeugund

Gerätewerke 
Simson w Suhl.

 

30 czerwca 1952
Oskar został 
dumnym ojcem 
pierworodnego 
syna Siegberta.

20 marca 1921
Oskar Lapp
urodził się
w Benshausen/
Turyngia 
jako najmłodszy 
z 4 dzieci Idy
i Eduarda Lapp.

1939 
Weimarska Izba 
Rzemieślnicza 
przyznaje nagrodę 
za projekt 
czeladniczy. 
Nagrodą był rejs 
statkiem 
do Norwegii.

1936
Oscar ukończył 
szkolenie 
tokarskie 
w firmie Röhm 
w Zella Mehlis 
z doskonałym 
wynikiem.

Życie Oskara Lapp

Synowie rodziny Lapp- Siegbert,
Andreas i Volker dorastają w firmie

“Mój mąż został
obdarowany przez Boga
wieloma talentami.”  
Ursula Ida Lapp

C Z Ł O W I E K
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C Z Ł O W I E K

Oskar Lapp nie tracił czasu, by zacząć wszystko od 

nowa i spełnić swoje marzenie o zastaniu inżynierem. 

Niemiecka Republika Demokratyczna pilnie potrze-

bowała techników. Oscar Lapp ukończył z wyróżnie-

niem studia inżynierskie w college w Schmalkalden 

w 1952 roku. Nie tracił czasu również w życiu 

prywatnym. W Boże Narodzenie 1950 r. Klub Śpiewu 

Benshausen wystawiał operetkę „Walzermädel 

w Wieniu”, w której śpiewała Ursula Ida Emmelmann. 

Jej śpiew urzekł Oskara Lapp. On z kolei zachwycił 

Ursulę Idę świetnym tańcem. 

Wkrótce po ślubie, w maju 1951 roku Oskar Lapp 

rozpoczął pracę jako inżynier w dziedzinie badań 

i rozwoju w VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson 

w Suhl. Jednak polityczny i gospodarczy rozwój 

wydarzeń w NRD wiele zmienił. Oskar Lapp chciał 

swobodnie myśleć i żyć. Zdecydował się opuścić 

Niemcy Wschodnie na stałe. Możliwość opuszczenia 

Dla Oskara Lappa wzrost oznaczał również globali- 

zacje. W 1976 roku założył pierwszą międzynaro-

dową filię w USA. Wybierając przyszłych partnerów, 

zawsze polegał na dobrych relacjach. Razem z żoną 

prowadzili „dom otwarty”. Pierwsi partnerzy bizne-

sowi ze Szwajcarii, Izraela i Austrii byli częstymi 

gości w ich domu. Oscar i Ursula Ida Lapp szybko 

odkryli możliwości rynku azjatyckiego. W 1981 roku 

odbyli podróż do Indii. Siegbert Lapp wspomina, 

że pierwsza faza internacjonalizacji przebiegała 

w bardzo „ rodzinnej atmosferze”. Rodzina była 

najważniejsza w życiu Oskara. „Był ojcem, który 

zawsze miał dla nas czas, z obiadami, weekendami, 

piknikami i wycieczkami – pomimo intensywnej 

pracy”- wspomina Andreas Lapp. Opowiadał swoim 

synom ekscytujące historie o piratach i przygodach. 

NRD przyszła szybciej niż się spodziewał. Podczas 

rodzinnych wakacji na Zachodzie trafił do szpitala. 

Tak skorzystał z okazji i już pozostał. Nie chciał 

więcej wracać do Benshausen i odmówił założenia 

filii firmy w NRD. Pół roku później Ursula Ida, będąc 

w ciąży z Andreasem i z synem Sigbertem przedo-

stała się do niego przez Berlin Zachodni. 

W międzyczasie Oskar zaczął energicznie budować 

swoje nowe życie. Od kilku lat reprezentował firmę 

produkcyjną z północnej Nadrenii-Westfalii. Jego 

podejście do klientów, silne umiejętności komunik-

acyjne i ciepła osobowość czyniły go urodzonym 

sprzedawcą. Jako dobry obserwator rozpoznawał 

problemy klientów. Jego pierwszym wynalazkiem 

było prostokątne złącze przemysłowe. Poza tym 

wiedział, jak czasochłonne i pracochłonne było 

ręczne przypisanie żył do właściwych końców pod-

czas podłączania. Oskar Lapp ponownie zadał sobie 

pytanie: „Jak można to zoptymalizować?” Z zapałem 

pracował nad rozwiązaniem, które przeszło do 

historii. W 1957 roku opracował ÖLFLEX®, pierwszy 

wyprodukowany przemysłowo, elastyczny i odporny 

na olej przewód sterowniczy z kolorowymi żyłami. 

“Teraz spróbujmy przekazać go ludziom”, to hasło 

reklamowe firmy LAPP. Wraz z żoną założył własną 

firmę i stworzył rynek dla kabli sterowniczych. 

Firma zaczęła tak dobrze prosperować, że zmuszeni 

byli dalej ją powiększać. Oskar Lapp był przekonany 

„Czy osiągniemy nasze cele, czy nie zależy od tego, 

czy uda nam się zatrudnić odpowiednich pracown-

ików. “ I udało się. W 1965 roku 30 osób już pracowało 

w firmie LAPP. „To jak świetnie znał się na ludziach 

znacząco wpłynęła na zarządzanie i szybki wzrost”, 

mówi Ursula Ida Lapp.

Oskar Lapp kochał tradycję. Uwielbiał wspólne 

posiłki z domowym ciastem pieczonym przez 

Ursulę Idę. Równie intensywnie angażował się 

w akcje publiczne. Działał na rzecz np. Towarzystwa 

Niemiecko-Południowoafrykańskiego, Towarzystwa 

Ochrony Zabytków Stuttgartu i Stuttgarckiego 

Stowarzyszenia Patronów Starej Opery. W 1981 roku 

został uhonorowany Krzyżem Orderu Zasług Repub-

liki Federalnej Niemiec.

Łączył urządzenia i systemy za pomocą swoich wyn-

alazków, a ludzi swą serdecznością. Oskar Lapp 

zmarł nagle na atak serca w 1987 roku. Pozostawił po 

sobie grupę znanych na świecie, innowacyjnych 

i dobrze prosperujących firm. Ich kultura korporacyjna 

charakteryzowała się serdecznością i otwartością. 

Postawił również wiadomość: wykorzystuj szanse, 

staraj się zrozumieć klienta i ulepszaj rzeczy! 

Uroczystość wręczenia 
Federalnego Krzyża Zasług  
przez burmistrza Stuttgartu 
Manfreda Rommel w 1981 rokuLAPP Kabelwerke

Burmistrz
Stuttgartu

Manfred Rommel
(w środku)

“Nie mówisz
o pracy,
tylko pracujesz.”   
Oskar Lapp

6 marzec 1956
Rodzi się
kolejny syn –
Andreas

1957
Oskar Lapp 

wynalazł pierwsze 
prostokątne 

złącze 
przemysłowe

1957
Oskara Lapp wprowadza 
na rynek ÖLFLEX®, 
pierwszy produkowany 
przemysłowo przewód 
sterowniczy -  podstawa 
sukcesu firmy. 

1958
Wydrukowano pierwszą 
broszurę reklamową. 
W tym samym roku 
rodzina kupuje dom 
w Stuttgarcie-Vaihingen.

1959
Ursula Ida i Oskar Lapp 
założyli U.I. Lapp KG 
w Stuttgart Vaihingen. 
Siedziba firmy mieściła się 
w nowym domu.

1963
Powstaje LAPP
Kabelwerke
GmbH. Rozpoczyna się, 
chroniona patentem 
produkcja przewodu 
ÖLFLEX® w Stuttgarcie
-Vaihingen.

1965
Siedziba główna 
zostaje przeniesienie 
na Schultze-
Delitzsch-Strasse w 
Stuttgarcie-Vaihingen. 
Firma zatrudnia 30 
pracowników.

5 marca 1962
Na świat
przychodzi trzeci 
syn Volker.

25 kwietnia 1987 
Oskar Lapp

umiera na zawał 
serca w wieku 

66 lat.

1976
Oskar Lapp 

otwiera pierwsze 
zagraniczne 
przedstawi-

cielstwo w USA.

1981
Oskar zostaje 
uhonorowany 

Krzyżem Orderu 
Zasług.

1981
Wycieczka do 

Indii rozpoczyna 
ekspansję na 

wschód.
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„Przedzwoń”. Dzisiaj oznacza to mniej 

więcej „zadzwoń do mnie, jak będziesz w okolicy”. 

Aż do lat 60  elektrycy rozumieli to zupełnie inaczej. 

Ponieważ wszystkie żyły miały ten sam kolor, szary 

lub czarny, instalator musiał przykładać napięcie 

do każdej z nich po kolei i nasłuchiwać dzwonka 

dzwoniącego na drugim końcu. Nie wiadomo, 

jak często występowały pomyłki. Możemy tylko 

przypuszczać, że wielu elektryków było sfrustrowa- 

nych, ponieważ musieli przeciągać każdą żyłę poje-

dynczo przez wąską lub sztywną rurę. Tak było do 

1957 roku. Wtedy Oskar Lapp nadal pracuje dla pro-

ducenta złączy i codziennie jest świadkiem zmagań 

instalatorów z wciągnięciem żył do węży i prawi- 

dłowym przyporządkowaniem ich do styków złączy. 

O ile łatwiej byłoby dla instalatorów, gdyby wszystkie 

żyły był już podłączone i mogły być łatwo rozpozna- 

walne za pomocą kolorów. Byłoby też łatwiej, gdyby 

materiał był cienki i elastyczny i mógłby być cięty 

z rolki na żądaną długość. Ale tak nie jest. Dlatego 

Oskar Lapp postanowił to zmienić. 

Opatentował genialnie proste rozwiązanie – zasadę 

kolorowych żył. Każdy laik mógł z powodzeniem 

podłączyć lampę. Żółto-zielona żyła przychodziła do 

styku ochronnego, niebieska i czarna żyła do dwóch 

pozostałych styków. Jego firma, już na wczesnym 

etapie, oferowała gotowe wiązki kablowe z maksy-

malnie 130 kolorowymi żyłami. 

To, co teraz uznano by za oczywiste, było na tamte 

czasy rewolucją. Oscar postanowił nadać swoim 

przewodom sterowniczym markę ÖLFLEX®, tworząc 

pierwszy markowy produkt w branży. Oskar Lapp  

planował znaleźć rozwiązania dla wyzwań swoich 

klientów i to się opłaciło. W czasach niemieckiego 

cudu gospodarczego liczne gałęzie przemysłu 

inwestują w elektryfikację i automatyzacje sys-

temów. Firmy dosłownie wydzierały przewody z rąk 

młodego przedsiębiorcy. 

Dzięki ÖLFLEX® Oskar Lapp zyskał sławę wyna- 

lazcy z silną intuicją co do wymagań klientów. 

Koncentracja na korzyściach klienta będzie 

kształtować historię sukcesu firmy LAPP. W 1963 

Oscar opracował prostokątne złącze przemysłowe 

sprzedawane później pod marką EPIC®. Projekt 

opierał się na pierwszym na świecie prostokątnym 

złączu, które Oscar Lapp opracował w 1957 roku dla 

swojego ówczesnego pracodawcy. Jego pomysłowość 

nie miała granic . 

W 1978 roku 57-latek zarejestrował dławnicę 

kablową SKINTOP® , która również okazała się  best-

sellerem. Oskar Lapp opatentował liczne wynalazki. 

Na przykład wtyczkę do wielobiegunowego adaptera 

do szaf sterowniczych, urządzenie uziemiające prze-

wody i rury lub mechanizm blokujący przewód, aby 

nie rozwinął się przez przypadek. Żył i pracował 

zgodnie z swoim mottem: „Jeśli coś wymaga wymy- 

ślenia i może to pomóc ludziom, wymyślę to ”.

Nazwisko Oskar Lapp jest nierozerwalnie związane z wynalezieniem przełomowego przewodu 
sterowniczego ÖLFLEX® z kolorowymi żyłami. Ale to tylko jeden z wielu przykładów jego 
pomysłowości.

A JEŚLI COŚ NIE ISTNIEJE?  
WTEDY ON TO WYMYŚLI!

“Trzeba być elastycznym
jak nasze przewody.
Życie tego wymaga.”  
Ursula Ida Lapp

1958 pierwsza 
broszurka 
marketingowa 
koncentrująca się 
na korzyściach
dla klienta 

Własna fabryka 
przewodów
i logistyka

W Y N A L A Z C A

KOPALNIA POMYSŁÓW
Pomysłowość Oskara Lappa była legendarna - i nadal jest 
zobowiązaniem dla firmy. Jego pierwszym wynalazkiem było 
prostokątne złącze przemysłowe, a wkrótce potem przewód 
sterowniczy ÖLFLEX®. Bez tego pierwszego, produkowanego na 
skalę przemysłową przewodu sterowniczego nie byłoby 
automatyzacji przemysłu. „Wynalezienie przewodu ÖLFLEX® 
przyczyniło się do sukcesu naszej globalnej firmy”- mówi Andreas 
Lapp. Jego brat Siegbert dodaje: „Kto by pomyślał, że nasze produkty 
pozwolą utrzymać świat w ruchu ”.
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Kleenex – artykuły higieniczne, Scotch - 

taśmy klejące. Tylko nielicznym markom udaje się 

stać synonimem całej kategorii produktów. Dotyczy 

to również świata przewodów. Każdy, kto zamówi 

ÖLFLEX® zawsze dostanie wytrzymały przewód 

sterowniczy. Sama nazwa marki genialna jest sama 

w sobie,  ponieważ łączy dwie najważniejsze 

właściwości przewodów ÖLFLEX®. Odporność na 

chemikalia i olej oraz elastyczność, co czyni je bardzo 

uniwersalnymi. Każdy, kto powie „ÖLFLEX®”, odnosi 

się jednoznacznie do firmy LAPP. Wielu właścicieli 

innych popularnych marek, które nie są automaty-

cznie utożsamiane z producentem, może o tym tylko 

pomarzyć.

Czy Oskar i Ursula Ida Lapp przewidzieli taki sukces, 

pracując nad nazwą marki dla pierwszego, wypro-

dukowanego na skalę przemysłową w ich dom przy 

Vaihinger Rosentalstraße w 1959 roku przewodu 

sterowniczego? Wiedzieli, że wprowadzenie marek 

w przemyśle będzie rewolucją. Nikt wcześniej tego 

nie zrobił. 

Ale markowy produkt to nie tylko chwytliwa nazwa. 

Musi również odpowiadać potrzebom klienta i być 

rozpoznawalny. Ale jak? Ograniczenia technologiczne 

stanowiły barierę w tym czasie. Oskar Lapp nie był 

w stanie nadrukować innego koloru na powierz- 

chni przewodu. Dlatego zdecydował się na naniesienie 

wewnątrz przewodu ÖLFLEX® pomarańczowego zna- 

cznika na żyle ochronnej. Kiedy instalator przecinał 

W 1977 roku powstała dławnica kablowa SKINTOP®. 

Nie tylko marka ÖLFLEX® narodziła się przy kuchen-

nym stole na Rosentalstrasse w 1959 roku. Tam też 

Oskar i Ursula Ida Lapp zdecydowali, że ich wspólna 

firma powinna nazywać się U.I. Lapp KG. Nazwa 

miała mówić, że jest to firma rodzinna i powinna 

brzmieć dobrze. Ponieważ Oskar Lapp nadal pra-

cował w innej firmie, właścicielem zastała Ursula 

Ida Lapp, a Oskar został oficjalnie zatrudniony jako 

inżynier. Dla Ursuli Idy Lapp była to tylko formalność, 

ponieważ para od początku postrzegała firmę jako 

wspólny projekt. Z pożyczką bankową w wysokości 

50 000 marek na kapitał początkowy, w listopadzie 

1959 zarejestrowała firmę U.I. Lapp KG. w Stuttgarcie. 

Zapytana w sądzie rejestrowym, czy poprawnie mówi 

w języku szwabskim, odpowiedziała że nie, ale na 

pewno potrafi pracować jak rodowici Szwabowie.

Produkt przemysłowy z własną marką?
To było niezwykłe –nikt przed Oskarem 
Lapp tego nie zrobił. W 1959 roku
wizjoner i biznesmen oraz jego żona 
Ursula Ida założyli własną, bazującą
na marce ÖLFLEX® firmę.
Dziś LAPP znany jest na całym świecie. 

przewód, nawet w złych warunkach oświetlenio-

wych poznawał po oznaczeniu, że jest to ÖLFLEX® 

firmy LAPP. Kiedy w niedługim czasie zaczęto pro-

dukować tworzywa sztuczne we wszystkich kolorach, 

wówczas przewody ÖLFLEX® zaczęły się wyróżniać 

pomarańczową owijką na bębnach w fabrykach i na 

placach budowy.

Oskar Lapp był pionierem, jeżeli chodzi o oferowanie 

produktów przemysłowych z własną marką. To był 

początek tworzenia kolejnych marek. Dzisiaj mamy 

ich 8. Pierwszy był ÖLFLEX® - przewody sterownicze, 

następnie EPIC® - złącza przemysłowe. Początkowo 

wykonane z metalu, później z tworzywa sztucznego. 

W ten sposób Oskar Lapp był prekursorem obecnych 

rozwiązań systemowych np. ÖLFLEX® CONNECT. 

REWOLUCJA W KOLORZE 
POMARAŃCZOWYM

UNITRONIC® 
System
transmisji 
danych

ETHERLINE®  
Systemy
transmisji 
danych w 
technologii 
Ethernet

HITRONIC® 
Przewody 
światłowodowe

SKINTOP®

Dławnice 
kablowe

SILVYN®

System węży 
ochronnych

EPIC®

Złącza 
przemysłowe

FLEXIMARK® 
System 
znakowania 
przewodów

ÖLFLEX®

Przewody 
zasilające i 
sterownicze

Siedziba firmy
od 1965 na

Schultze-Delitzsch-Straße, 
Stuttgart-Vaihingen 

P I O N I E R  M A R E K

Niezliczone 
innowacje tworzą 
ogromną gamę 
produktów w 
sektorze kabli
i połączeń

Osiem marek LAPP
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Czego chce klient? Każdy przedsiębiorca 

zadaje sobie to pytanie, niektórzy wcześniej, niektórzy 

później, niektórzy za późno. To co sprawiło, oprócz 

dużej wiedzy technicznej, że Oskar Lapp osiągnął 

sukces to jego wyczucie co do potrzeb klientów. Na-

jlepszym przykładem jest ÖLFLEX®. Pod koniec lat 

pięćdziesiątych nikt nie pytał o przewód  sterujący 

z kolorowymi żyłami w osłonie z PVC, który można 

przycinać na żądaną długość. Oskar Lapp zdał sobie 

sprawę, że potrzebny jest produkt, który jeszcze nie 

w worki wysyłała do klientów następnym pociągiem. 

W ramach podziękowania przyniosła pracownikom 

stacji kawę i ciasto. Oskar Lapp dostrzegał wady 

takiej działalności. Aby móc kompleksowo obsługiwać 

klientów w 1963 r. otworzyli swoją pierwszą fabrykę. 

Tak położyli podwaliny pod strategię, która nadal 

obowiązuje w firmie LAPP – koncentracja na kliencie 

i kompleksowe dostawy.

Asortyment produktów szybko się powiększał. 

Każdego roku wprowadzano mniejsze lub większe 

innowacje oraz nowe warianty istniejących produ- 

któw.  Klienci mogli otrzymać wszystko z jednego 

źródła, oszczędzając czas i miejsce w magazynie 

oraz uproszczając proces zamawiania i zarządzania. 

Klienci mają gwarancję, że wszystkie komponenty 

pasują do siebie i spełniają najwyższe kryteria 

jakościowe. I że mogą je wszędzie wykorzystywać. 

Firma rozszerza swoją działalność za granicą na 

długo przed innymi przedsiębiorcami. Oskar Lapp 

znalazł swoich pierwszych partnerów dystrybucy-

jnych w Szwajcarii i Izraelu już w 1960 roku. 

Pierwsza międzynarodowa filia firmy powstaje w USA 

w 1976, kiedy większość niemieckich przed-

siębiorców nie odważyła się przekraczać Atlantyku. 

W 1981 roku, podczas podróży służbowej odkryli 

swoją miłość do Indii. Obecnie LAPP jest dobrze 

znaną marką z  pomarańczowym logo z tyłu riksz 

w New Delhi. Firma sprzedaje również swoje produ- 

kty za pośrednictwem partnerów dystrybucyjnych 

w Singapurze, Malezji, Tajlandii i Indonezję od 1980 

roku. 

Gdziekolwiek pojechał Oskar Lapp budował part-

nerstwa i znajdował przyjaciół na całe życie. Aby 

nadążyć za rozwojem i móc oferować te same usługi 

na wszystkich kontynentach, firma otworzył więcej 

punktów sprzedaży i zakładów produkcyjnych.

Dziś sieć liczy ponad 100 zagranicznych przed-

stawicielstw, 43 własnych firm handlowych 

i 20 zakładów produkcyjnych z najnowocześniejszymi 

magazynami. Gwarantuje to klientom w Afryce 

lub Australii możliwość zamawiania wszystkich 

produktów LAPP nawet w 24 godziny. Oskar Lapp  

byłby zachwycony. „Nasz ojciec osiągnął sukces 

dzięki ciężkiej pracy, ambicjom i jasnej wizji tego, 

co najważniejsze. Wytrwałość, innowacyjność, 

praca to wciąż jest DNA LAPP ”, mówi Siegbert Lapp, 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lapp Holding AG.

istnieje. Wiązało się z tym pewne ryzyko, ale młody 

przedsiębiorca dostrzegł w tym swoją szansę. I tak 

pozostało do jego przedwczesnej śmierci, zawsze kon-

centrował się na potrzebach klientów. 

Oskar i Ursula Ida dołożyli wszelkich starań, aby 

osiągnąć swój cel. Ursula Ida Lapp opowiada, jak na 

początku sama przycinała przewody na zamówione 

długości na stacji kolejowej w nieogrzewanej pocze-

kalni. Następnie pocięte przewody, zapakowane 

Oskar Lapp byłby zachwycony. Jego firma rozwija się szybko i odchodzi od bycia wyłącznie 
producentem przewodów, a staje się dostawcą kompleksowych rozwiązań. W firmie LAPP 
klienci mogą otrzymać wszystko, co jest związane z rozwiązaniami połączeniowymi - od 
opasek kablowych, po globalną koncepcję logistyczną.

 WSZYSTKO DOSTĘPNE  
Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Jeden z 
pierwszych 
cenników LAPP

S T R AT E G

Przedstawicielstwa 
na całym świecie 
i “sklep z kablami 
na kółkach”, 
który dojeżdża 
bezpośrednio 
do klienta. 
LAPP Group jest 
obecnie świa-
towym liderem.

Oskar Lapp (drugi z lewej)
z gubernatorem 
New Jersey
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100 LAT OSKARA LAPP –
 PIONIERA BIZNESU PRZYSZŁOŚCI

“Przewody łączą
teraźniejszość

z przyszłością.”  
 Oskar Lapp, 1921-1987
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