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OSKAR LAPP
100 DE ANI 

“Dacă trebuie inventat 
un lucru care face 

viaţa oamenilor mai ușoară, 
hai să-l inventăm.”



OSKAR LAPP
1921 – 1987

Pe 20 martie 2021, sărbătorim o aniversare deose-

bită în familie – cel ce a fost soţ, tată și bunic, Oskar 

Lapp, fondatorul companiei, ar fi împlinit 100 de ani. 

Folosim această ocazie pentru a ne aminti de el – ca 

persoană, inventator și antreprenor. Dragi prieteni, 

clienţi și parteneri, am vrea să facem, împreună, o 

călătorie pentru a vedea, prin intermediul amitirilor, 

cum era el. Prin această broșură aniversară, aducem 

un omagiu întregii lui vieţi și îţi mulţumim pentru 

loialitatea arătată atâţia ani faţă de companie.

Invenţiile sale au revoluţionat întreaga industrie. 

Oskar Lapp a fost un vizionar și un antreprenor 

pasionat. Având o claritate asupra esenţialului și o 

viziune despre ce trebuie făcut, el a dezvoltat compa-

nia într-un lider mondial de piaţă. A pus, întotdeau-

na, clienţii pe primul loc și s-a concentrat pe găsirea 

soluţiilor pentru provocările acestora. Pe parcursul 

vieţii, a întâlnit foarte mulţi oameni care au fost im-

presionaţi de calităţile lui. Pentru el, parteneriatul în 

afacere a însemnat o relaţie strânsă care, de cele mai 

multe ori, s-a transformat în prietenie.

Este unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori din 

Germania, în special din regiunea Baden-Württem-

berg, o locaţie cunoscută pentru mediul de afaceri.

Fără el, LAPP Grup nu ar fi existat. Astăzi, 4,575 de 

angajaţi din întreaga lume dezvoltă, produc și vând 

peste 40,000 de produse. Cele 20 de unităţi de pro-

ducţie, 43 de subsidiare și peste 100 de parteneri la 

nivel mondial sunt aproape de nevoile clienţilor.

În ciuda acestor date, LAPP Grup rămâne o companie 

de familie. Cele patru valori fundamentele – orien-

tarea către client, inovaţia, orientarea către succes 

și mediul familial – pe care soţul, tatăl și bunicul 

le-a stabilit încă de la început reprezintă busola după 

care ne orientăm și astăzi în cultura noastră organi-

zaţională.

Soţul, tatăl și bunicul  reprezintă și acum, atât pen-

tru noi, cei din familie precum și pentru mulţi din-

tre angajaţi și parteneri, un model. Se regăsește în 

valorile, gândurile și inima noastră. Când a părăsit 

acestă lume, în 1987, ne-a lăsat moștenire mai mult 

decât o companie - este vorba despre o cultura orga-

nizaţională deosebită, cultură susţinută de principii 

solide și umanitate. 

Continuăm să ducem mai departe, cu o recunoștinţă 

profundă, această moștenire și suntem convinși că 

ar fi foarte încântat și mândru că a treia generaţie 

LAPP și-a asumat deja responsabilitatea de a duce 

mai departe această moștenire

Pentru a vedea unde trebuie să ajungi trebuie să știi 

de unde vii. Soţul, tatăl, bunicul, omul, inventatorul 

și antreprenorul Oskar Lapp ne-a lăsat o moștenire 

extraordinară. Va fi mereu alături de noi în călătoria 

spre viitor.

 

Cu respect,

 familia Lapp 

“A fost o  
persoană cu 
multe ideile 
inovatoare 

care avea și 
talentul de 
a le pune în 
practică. ”

VIAŢA LUI 
ÎN CIFRE
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Oskar și Ursula Ida Lapp 
 au făcut pasul în 

1959
și au fondat U.I. Lapp KG  
în Stuttgart-Vaihingen.

Compania a început 
cu un împrumut bancar de 

50,000
MĂRCI GERMANE

6 ANI
mai târziu, compania avea   

30 DE ANGAJAŢI.

din

1987 
4

noi companii sunt înfiinţate și  

3 
subsidiare noi cu sediul în  

SUA, UK și Italia

2 | 100 DE ANI OSKAR LAPP | MARTIE 2021 100 DE ANI OSKAR LAPP | MARTIE 2021 | 3

C U VÂ N T  Î N A I N T E



Viziunea familial-antreprenorială 
este prezentă la toate generaţiile: 
LAPP a fost, este și rămâne o 
companie de familie ce acţionează 
după principiul: ”Gândește global, 
acţionează local”.

Oskar Lapp nu a fost doar un 
antreprenor și un inventator ex-
traordinar. A fost un familist, un 
vizionar, o persoană deschisă 
căreia i-au plăcut foarte mult 
oamenii, având relaţii extraordinare 

cu prietenii, angajaţii și clienţii. 
Încă de la început, a stabilit valori 
și principii solide: “orientarea către 
client, “inovaţia”, “orientarea către 
succes” și “mediul familial” - sunt 
componente indispensabile și 
astăzi în cultura organizaţională 
LAPP - caracterizate prin respect, 
apropiere între nivelurile ierarhice, 
transparenţă și comunicare.“Com-
ponenta umană“ este cea mai 
importantă valoare a culturii in-
terne LAPP.

Fiii și nepoţiii continuă să conducă 
compania la fel ca și Oskar Lapp 
care și-a dorit ca: “Apropierea și 
căldura dintre oameni să fie simţite 
de toţi angajaţii. Când nu vor mai 
simţi acestă experienţă, atunci unul 
dintre pilonii cheie ai acestei com-
panii se va sfărâma“, afirmă An-
dreas Lapp. Matthias Lapp, repre- 
zentantul celei de-a treia generaţii, 
spune despre moștenirea bunicului 
său: “Compania aparţine familiei și 
familia aparţine companiei.“

FAMILIA ÎNSEAMNĂ LAPP ȘI LAPP ÎNSEAMNĂ FAMILIA
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“Oportunităţile trebuie văzute și folosite. 

Trebuie să le abordăm cu tot ce avem. Acesta este sin-

gurul mod în care pot fi utilizate.” – motto-ul lui Oskar 

Lapp. Și le-a abordat ... a profitat de oportunităţi.

S-a născut în 20 Martie 1921, într-o perioadă de turbu-

lenţe ale Primului Război Mondial care oferea oportu-

nităţi neimaginabile la începutul anilor ‘20.

Oskar Lapp a petrecut mult timp în mica fabrică de 

scule a tatălui său. A devenit din ce în ce mai dornic 

să lucreze după propriile condiţii. La fel ca și tatăl său, 

Oskar avea un talent organizaţional, o pasiune pentru 

tehnică și o imensă energie și determinare. 

Ca să nu mai vorbim despre dorinţa de a rezolva prob-

leme. Îi plăcea să îmbunătăţească și să perfecţioneze 

lucrurile. Și-a finalizat pregătirea cu distincţie. Oskar 

s-a alăturat afacerii părinţilor și a realizat rapid că 

totul se schimbă odată cu vremurile. A transformat 

producţia de aparate de uz casnic în scule și creioane 

mecanice. 

Vizionar, determinat și inovativ – acestea sunt calităţile care le-au făcut pe Oskar Lapp 
un inventator și un antreprenor de succes. Munca lui de-o viaţă este LAPP Grup.  
Omul Oskar Lapp era generos, plin de viaţă și optimist. Astfel a modelat cultura deosebită 
din cadrul companiei, ale cărei valori fundamentale sunt prezente și astăzi.

UN OM DE ACŢIUNE –  
UN OM GENEROS

Odată cu începerea celui de-al doilea război mondial 

lucrurile au început să se schimbe. Se cereau suban- 

samble pentru industria aeronavelor și valve conice 

pentru locomotive. Cum să le produci? Oskar Lapp a 

adunat cunoștinţele necesare foarte repede. 

În acest timp, și-a aprofundat pasiunea pentru tehno- 

logie. În 1944, cu puţin înainte de sfârșitul celui de-

al doilea război Mondial, Oskar Lapp a refuzat să se 

alăture Partidului Nazist, motiv pentru care a fost 

înrolat în armată. A fost luat prizonier de război de 

către sovietici, unde a fost pus la muncă forţată. Forţa 

sa mentală l-a ajutat să suporte această perioadă. Și-a 

exersat mintea jucând șah – reușind astfel să treacă 

peste dorul de casă.  

În 1949, s-a întors acasă. A îndurat încarcerarea  

relativ bine și niciodată nu a vorbit despre timpul pe-

trecut în lagărul siberian. O singură dată a menţionat 

acest subiect, atunci când mama lui hrănea porcii, i-a 

spus că aceasta a fost și mâncarea lui.

1944 – 1949
Cu puţin timp înainte de sfârșitul 
celui de-al doilea război mondi-
al, Oskar a fost înrolat în armată, 
devenint prizonier al sovieticilor. 

1949 s-a întors acasă sănătos.

1949 – 1952
Oskar a studiat 
 ingineria mecanică la 
Școala de Inginerie de la 
Schmalkalden.

1955
Oskar Lapp părăsește 
GDR și a devenit reprezen-
tant pentru Germania 
de sud a unei companii 
producătoare.
Ursula Ida l-a urmat 
împreună cu fiul lor, 
Siegbert.

11 Mai 1951
Ursula Ida și Oskar 

se căsătoresc.

1940
Oskar s-a  alăturat 
companiei  părinţilor 
săi, Lapp&Roth și a 
schimbat domeniul 
de producţie la 
scule și creione 
mecanice.

Crăciunul din 1950
Oskar Lapp a întâlnit-o 
pe Ursula Ida Emmel-
mann la o seară de 
operetă în Benshausen, 
unde aceasta interpreta 
rolul principal în “Das 
Walzermädel von Wien”.

1952 
Oskar Lapp a  

primit primul lui 
job în Departa-

mentul de cerce-
tare și dezvoltare 

la Fabrica de 
vehicule și echipa-
mente VEB Simson 

din Suhl 

30 Iunie 1952 
Oskar a devenit 
tată, mândru de 
primul său fiu – 
Siegbert.

20 Martie 1921
Oskar Lapp s-a 
născut în Ben-
shausen/
Thuringia fiind 
cel mai tânăr 
dintre cei 4 copii 
ai Idei și Eduard 
Lapp.

1939 
Camera 
Meșteșugarilor 
din Weimar i-a 
premiat proiectul, 
în calitate de 
calfă, cu o croa-
zieră pe mare, în 
Norvegia.

1936
Oskar și-a fina- 
lizat ucenicia la 
Compania Röhm 
în Zella-Mehlis 
cu rezultate 
excelente.

Vita Oskar Lapp

Cei trei copii ai familiei Lapp,  
Siegbert, Andreas și Volker  

au crescut  cu compania

“Soţul meu a fost
talentat. Și a fost
înzestrat de Dumnezeu.”  
Ursula Ida Lapp

P E R S O A N A
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P E R S O A N A

Oskar Lapp  și-a împlinit visul de a deveni inginer. 

Noua Republică Democrată Germană avea nevoie ur-

gent de tehnicieni iar Oskar Lapp a urmat studiile la 

colegiul de ingineri din Schmalkalden, în 1952, cu 

merite deosebite. 

 

Nici în viaţa privată nu s-a lăsat mai pre-

jos. La Crăciunul din 1950, în clubul de canto  

Benshausen a fost pusă în scenă  opereta “Walzer-

mädel von Wien”. Personajul feminin a fost inter-

pretat de Ursula Ida Emmelmann. Vocea acesteia 

l-a captivat pe Oskar Lapp. La rândul său, a impre-

sionat-o pe  Ursula Ida cu talentul său de dansator.

La scurt timp după nunta lor, în mai 1951, Oskar 

Lapp a început să lucreze ca inginer în Departa-

mentul de cercetare și dezvoltare la Fabrica de ve-

hicule și echipamente VEB Simson din Suhl. Cu 

toate acestea, evoluţiile politice și economice din 

RDG i-au provocat o mare îngrijorare. Oskar Lapp 

”Calitatea lui de a cunoaște oamenii a contribuit în 

mod semnificativ la dezvoltarea rapidă”, spune Ursula 

Ida într-o recenzie.

Pentru Oskar Lapp, creșterea însemna, de asemenea, 

expansiune. În 1967, a înfiinţat prima subsidiară in-

ternaţională, în SUA. La selectarea viitorilor parteneri, 

s-a bazat întotdeauna pe relaţiile de prietenie. Împre-

ună cu Ursula Ida și-au păstrat ”casa deschisă”. Primii 

parteneri de vânzări din Elveţia, Israel și Austria, erau 

frecvent oaspeţi ai casei lor. Oskar și Ursula Ida Lapp 

au descoperit piaţa asiatică, într-o călătorie în India, 

în 1981. Siegbert Lapp își amintește primele etape ale 

internaţionalizării cu o ”atmosferă foarte familiară”. 

Familia a fost cel mai important lucru din viaţa lui 

Oskar Lapp. ”A fost un tată care mereu își făcea 

timp pentru noi, la cină, în weekend-uri, picnicuri 

și călătorii, chiar dacă muncea mult”, își amintește  

a vrut să gândescă și să trăiască în libertate și a 

decis să părăsească, definitiv, Germania de Est.

Oportunitatea a venit mai repede decât a crezut: 

în timpul unei vacanţe cu familia în Vest, a ajuns 

la spital, așa că a profitat de ocazie și s-a stabilit  

definitiv. Nu va mai călători niciodată la Benshau-

sen și, de asemenea, a refuzat să înfiinţeze filiale 

în Germania de Est pentru tot restul vieţii sale.  

Aproximativ o jumătate de an mai târziu, Ursu-

la Ida a reușit să fugă prin Berlinul de Vest, cu 

fiul lor Siegbert alături și însărcinată cu Andreas.

 

Între timp, Oskar începuse să construiască noua lor 

viaţă. A fost, pentru câţiva ani, reprezentantul unei 

companie de producţie în Renania de Nord-West-

falia, el fiind responsabilul pentru zona de sud a Ger-

maniei. Abordarea sa faţă de clienţi, abilităţile sale 

puternice de comunicare și personalitatea caldă l-au 

făcut să devină un vânzător înnăscut. Ca un bun ob-

servator, el a recunoscut problemele clienţilor. Pri-

ma sa invenţie a fost conectorul rectangular pentru 

utilizare industrială. În plus, a văzut cât timp și cât 

de greu se montează conductorii.  Oskar Lapp, s-a în-

trebat ”Cum poate fi optimizată această operaţiune?”. 

A lucrat intens la o soluţie care avea să facă istorie.  

În 1957, a dezvoltat ÖLFLEX®, primul cablu de coman-

dă fabricat industrial, flexibil și rezistent la ulei, cu 

codificare color. ”Acum să facem cunoscut acest pro-

dus oamenilor”, a fost sloganul lui Oskar Lapp. Împre-

ună cu soţia sa, au înfiinţat propria companie și au 

creat o piaţă pentru cablurile de comandă. 

Compania era în funcţiune. Mergea foarte bine și au 

început să facă angajări. Oskar Lapp era convins că: 

”Atingerea obiectivele va depinde de atragerea anga-

jaţilor potriviţi.” Și au avut succes. În 1965, 30 de an-

gajaţi lucrau deja în LAPP. 

Andreas Lapp. Oskar le-a spus fiilor săi povești palpi-

tante despre piraţi și aventuri. A iubit tradiţiile, cum 

ar fi introducerea brunch-ului de familie: cu prezenţa 

glorioasă a deliciosului tort de casă copt de Ursula Ida. 

Oskar Lapp a lucrat mult și în folosul comunităţii, co-

laborând cu diverse fundaţii și asociaţii din Germania. 

În 1981 a fost onorat cu Ordinul de Merit al Republicii 

Federale Germania. 

A conectat device-uri și sisteme cu invenţiile sale pre-

cum și oamenii, prin cordialitatea sa.

Când Oskar Lapp a murit brusc de un atac de cord în 

1987, a lăsat în urmă un grup de companii de renume 

mondial în care lucrau oameni curajoși, energici și in-

ovativi. Totodată cu o cultură corporativă caracterizată 

prin cordialitate și deschidere. A lăsat, de asemenea, 

mesajul: profită de avantajul oportunităţilor, înţelege 

clienţii și îmbunătăţește lucrurile!

Decernarea Ordinului de 
Merit, premierea a fost 
făcută chiar de primarul 
Stuttgart-ului Manfred Rom-
mel în 1981

Inaugurarea 
LAPP Kabel-

werke GmbH 
cu primarul 

Stuttgartului, 
Manfred Rom-

mel (centru)

“Nu vorbim multe 
despre muncă. Dar
reușim multe muncind.”   
Oskar Lapp

6 Martie 1956
Familia s-a bucu-
rat de un alt fiu, 
cel de-al doilea – 
Andreas.

1957
Oskar Lapp 

Oskar Lapp și-a 
creat un nume 
prin inventarea 

primului conector 
rectangular din 

lume.

1957
Oskar Lapp a inventat 
ÖLFLEX®, primul 
cablu de comandă și 
conectare fabricat 
industrial - baza suc-
cesului companiei.

1958
A fost tipărită prima 
broșură publicitară.
În același an, familia a 
cumpărat o casă
în Stuttgart-Vaihingen. 

1959
Ursula Ida și Oskar Lapp 
au înfiinţat U.I. Lapp KG în 
Stuttgart-Vaihingen.
Parterul casei urma să 
devină sediul companiei

1963
A fost înfiinţată LAPP 
Kabelwerke GmbH.
Protejată de o cerere 
de brevet în timp util, 
compania a început 
să fabrice  ÖLFLEX® în 
Stuttgart-Vaihingen

1965
Noua construcţie a 
sediului central și 
relocarea la Schul-
tze-Delitzsch-Straße 
în Stuttgart-Vaihingen 
cu 30 de angajaţi.

5 Martie1962
Ursula Ida și 
Oskar au sărbătorit 
nașterea celui de-al 
treilea fiu al lor, 
Volker.

25. April 1987 
Oskar Lapp se 

stingea din viaţă 
în urma unui in-

farct la vârsta de 
doar 66 de ani.

1976
Oskar Lapp a  

deschis prima 
subsidiară străină 

în Statele Unite 
ale Americii.

1981
Oskar Lapp a 

fost onorat cu 
Crucea Ordinului 

Meritului.

1981
Extinderea în 

Asia a început 
cu o excursie în 

India.
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”Sună aproape”.  În zilele noastre, acest lu-

cru înseamnă la fel de mult ca „Sunaţi dacă vă aflaţi 

în apropiere”. Până acum 60 de ani, electricienii 

aveau alte repere în realizarea muncii lor. Deoarece 

conductorii aveau aceeași culoare, adică gri sau neg-

ru, instalatorul trebuia să aplice tensiune fiecărui fir 

și să asculte la celălalt capăt. Nu se știe cât de des 

au apărut defecte din cauza confuziilor. Putem doar 

să presupunem cât efort au depus electricienii ţinând 

cont de timpul petrecut pentru a trage fiecare conduc-

tor, individual printr-un tub îngust sauo ţeavă rigidă.

Așa a fost până în 1957. Pe atunci, Oskar Lapp încă 

lucra pentru un producător de conectori și a asistat 

în fiecare zi la modul greu de lucru al instalatorilor. 

Cât de ușor ar fi putut să fie pentru ei dacă toţi con-

ductorii ar fi fost deja încorporaţi și cât de ușor ar 

fi putut să fie identificaţi dacă se folosea un cod de 

culoare. De asemenea, ar fi mai ușor dacă materialul 

ar fi subţire și flexibil și ar putea fi tăiat de pe rolă la 

lungimea dorităÎnsă acesta era doar un vis. De aceea 

Oskar Lapp a făcut efortul de a-l inventa. 

Principiul conductorilor coloraţi, care a fost imediat 

patentat de Oskar Lapp, s-a dovedit extrem de sim-

plu și util. Fiecare persoană fără cunoștinţe tehnice 

ar putea conecta cu succes o lampă: conductorul 

galben/verde a intrat în contactul de protecţie, cel 

albastru și cel negru în celelalte două contacte. Com-

pania a oferit cabluri gata pregătite, cu până la 130 de 

conductori coloraţi, încă de la început.

Această invenţie a fost ca o revoluţie la momentul 

respectiv – la fel ca și  decizia de a-și numi cablu-

rile de comandă ÖLFLEX®, creând primul produs de 

marcă din industrie. Planul lui Oskar Lapp de a găsi 

o soluţie pentru provocările clienţilor săi cu ajutorul 

invenţiei sale, a dat roade. La momentul miracolului 

economic german, numeroase industrii investeau în 

electrificare și începeau să-și automatizeze sistemele. 

Au smuls literalmente cablurile practice din mâinile 

tânărului antreprenor. 

Cu ÖLFLEX®, Oskar Lapp și-a creat un nume de inven-

tator cu o intuiţie puternică pentru nevoile clienţilor. 

Această concentrare pe beneficiile clienţilor a mod-

elat povestea de succes LAPP. În 1963, a dezvoltat un 

conector rectangular care a fost mai târziu marketat 

ca EPIC® – plecând de la primul conector dreptung-

hiular din lume pe care îl dezvoltase în 1957 pentru 

angajatorul său de atunci. Nu există limite pentru in-

ventivitatea sa – au urmat multe alte invenţii. 

În 1978, în vârstă de 57 de ani, a înregistrat pre-

setupele  SKINTOP® ccare au fost, de asemenea, un 

bestseller. Oskar Lapp a patentat numeroase invenţii. 

De exemplu, adaptorul multipolar plug-in pentru du-

lapurile de comandă, un dispozitiv pentru împămân-

tarea cablurilor sau a unui mecanism care împiedică 

derularea întâmplătoare a rolelor de cablu.  S-a ridicat 

la înălţimea motto-ului său: „Dacă ceva trebuie inven-

tat ca să le  făcă viaţa mai ușoară oamenilor, eu îl voi 

inventa”.

Numele Oskar Lapp este indiscutabil legat de invenţia ingeniosului ÖLFLEX® cablul de comandă 
cu conductorii codaţi.

 DACĂ NU EXISTĂ?  
ATUNCI ÎL INVENTĂM!

“Trebuie să fie unul flexibil
precum cablurile noastre
Viaţa o cere”  
Ursula Ida Lapp

Prima broșură 
de publicitate 
din 1958 a fost 
construită pe be-
neficiile clienţilor

Cu propriile sale li-
nii de producţie, și   
distribuţia este la 
locul ei

I N V E N TAT O R U L

MAȘINĂRIA DE IDEI
Inventivitatea lui Oskar Lapp este legendară – și reprezintă și astăzi 
un angajament. Prima sa invenţie a fost conectorul rectangular, 
urmat la scurt timp de ÖLFLEX®. Fără acest prin cablu de forţă și 
comandă fabricat industrial, automatizarea ar fi de neconceput în 
industrie. Prin inventarea cablului ÖLFLEX®, tatăl meu Oskar Lapp a 
pus bazele companiei noastre de succes la nivel global, cu mai bine 
de 60 de ani în urmă”, spune Andreas Lapp. Fratele său, Siegbert, 
adaugă: ”Cine ar fi crezut că produsele noastre vor păstra și astăzi 
întreaga lume în mișcare.” 
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Kleenex pentru nas și banda Scotch pentru 

hârtie: doar câteva mărci reușesc să devină sinonime 

atunci când vrem să definim o categorie de produse. La 

fel se întâmplă și în domeniul cablurilor: când ai nev-

oie de  ÖLFLEX® întotdeauna primești un cablu robust, 

de control. Numele reprezintă o combinaţie între două 

dintre cele mai importante proprietăţi ale cablurilor 

din marca ÖLFLEX®: rezistenţa la produse chimice 

și ulei, flexibilitatea și versatilitatea. Când spui ÖLF-

LEX® te referi la produsul LAPP – multe branduri au 

dezvoltat produse pe care le-au denumit similar cu 

numele lor însă nu au reușit să păstreze mult timp 

această identificare automată cu producătorul.

Oare Oskar și Ursula Ida Lapp au anticipat acest suc-

ces, în 1959, când se aflau în propria casă din Vai-

hinger Rosental  și alegeau numele primului cablu 

de comandă produs în masă? Au înţeles amândoi, cu  

siguranţă, că apariţia unei mărci în industrie va fi 

ceva revoluţionar. Dat fiind faptul că până atunci ni-

meni nu s-a gândit la acest lucru.

Un produs de marcă nu are nevoie doar de un nume 

puternic să atragă atenţia ci, foarte important, tre-

buie să răspundă nevoilor clientului și să fie ușor de 

recunoscut, identificat. Dar cum se poate acest luc-

ru? Tehnologia din acele vremuri era limitată, astfel  

Oskar Lapp nu putea să personalizeze într-o anumită 

culoare învelișul cablurilor. Prin urmare, a decis să 

personalizeze interiorul cablurilor ÖLFLEX® cu un 

fir portocaliu de marcaj pe conductorul de protecţie.  

Astfel, instalatorul va putea observa, în orice condiţii, 

Tot aici Oskar și Ursula Ida Lapp s-au hotărât asupra denu-

mirii companiei care să ducă mai departe aceste branduri 

revoluţionare: U.I Lapp KG.

Numele întrunea trei condiţii: decizia de a se prezenta în-

tregii industrii ca o companie de familie cu o denumire ușor 

de reţinut. Pe vremea aceea, Oskar Lapp încă lucra pentru 

o altă companie, astfel, compania creată trebuia condusă 

de către soţia sa, Ursula Ida Lapp, el având funcţia de in-

giner în cadrul acestei noi entităţi. Pentru Ursula Ida Lapp 

conducerea a reprezentat doar o formalitate, cuplul reușind 

împreună să pună bazele acestei afaceri. Cu ajutorul unui 

împrumut bancar de 50,000 de mărci germane, în noiem-

brie 1959, Ursula Ida Lapp înregistra compania U.I. Lapp 

KG la Judecătoria din Stuttgart. Ea nu s-a lăsat intimidată 

de criticile aduse afirmând: “Nu vorbesc întocmai limba 

Șvabilor, dar, cu siguranţă știu să muncesc la fel ca ei.” 

Un produs industrial transformat în 
brand?Nu exista această noţiune până la 
Oskar Lapp. În 1959, afaceristul vizionar și  
șoţia sa Ursula Ida, au pus bazele compa-
niei și au creat ÖLFLEX®, brandul cunos-
cut astăzi în întreaga lume.

că are în faţă un veritabil ÖLFLEX® produs de LAPP. 

În prezent, pentru că tehnologia o permite, cabluri-

le ÖLFLEX® au un înveliș exterior portocaliu și pot fi 

găsite în multiple aplicaţii.

Oskar Lapp a fost cel care a transformat un 

produs industrial în brand. Reprezintă un  

model de succes și un reper pentru alte mărci. Astăzi, 

în LAPP, există opt branduri: ÖLFLEX® a fost urmat 

de EPIC®, pentru conectori industriali, mai întâi fabri-

caţi din metal apoi din plastic. Oskar Lapp a reușit să 

deschidă drumul spre ansambluri de cabluri și soluţii 

de sistem, de tipul  ÖLFLEX® CONNECT. În 1977,  

SKINTOP® era următorul brand lansat, dedicat pre-

setupelor.

Nu doar marca ÖLFLEX® a văzut lumina zilei la masa 

din bucătăria de pe strada Rosentalstraße, în 1959. 

REVOLUŢŢIA  
PORTOCALIE

UNITRONIC® 
Sisteme de 
transmitere 
date

ETHERLINE®  
Sisteme de 
transmitere 
date pentru 
Ethernet

HITRONIC® 
Sisteme de 
transmitere 
optică

SKINTOP®

Presetupe
SILVYN®

Sisteme de 
protecţie pentru 
sisteme lanţ 
portcablu

EPIC®

Conectică 
industrială

FLEXIMARK® 
Sisteme de 
marcare și 
etichetare

ÖLFLEX®

Cabluri de 
forţă și 
comandă

Sediul central al companiei 
în 1965 în Schultze-De-

litzsch-Straße, Stuttgart-
Vaihingen

P I O N I E R  Î N  B R A N D U R I

Inovaţiile multiple 
crează o varietate 
mai mare de pro-
duse în domeniul 
cablurilor și a 
conectivităţii

Cele opt branduri LAPP
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Care sunt nevoile clientului? Este întrebarea 

pe care și-o adresează fiecare antreprenor. Ce-l face de-

osebit pe Oskar Lapp? Pe lângă calităţile tehnice, este 

simţul său deosebit pentru ceea ce îi ajută cu adevărat 

pe clienţi. Cel mai bun exemplu îl reprezintă ÖLFLEX®: 

la sfârșitul anilor 1950 nimeni nu solicita un cablu de 

comandă cu conductori coloraţi, înveliţi în PVC, care 

poate fi tăiat la lungimea dorită. 

Oskar Lapp a fost un vizionar, și-a dat seama de nev-

oia unui produs care deocamdată nu exista. Invenţia 

presupunea și riscuri pe care Oskar Lapp și le-a asu-

tren. Apoi, drept mulţumire, le-a cumpărat angajaţilor 

staţiei cafea și prăjituri.

Pentru a oferi servicii complete clienţilor,  cei doi 

tineri antreprenori au hotărât să-și deschidă propria 

linie de producţie și distribuţie. Astfel, în 1963 au  

deschis prima lor fabrică și au pus bazele strategiei 

care se aplică și astăzi în LAPP: 360° orientare către 

client și oferirea de soluţii complete, dintr-o singură 

sursă, cu garanţia calităţii.

Gama de produse a crescut rapid. În fiecare an, au 

apărut produse inovative care au ajutat clienţii. Nu 

s-a urmărit doar creșterea numărului de produse 

ci, întotdeauna s-a avut în vedere ca produsele să 

răspundă nevoilor clienţilor. Procurau totul dintr-o 

singură sursă, LAPP, fapt care-i ajuta la eficientizarea 

timpului și a spaţiului, precum și, la reducerea pro-

cesului de plasare de comenzi. De asemenea, foarte 

important, clienţii aveau garanţia componentelor po-

trivite produse la standarde înalte.

Un alt avantaj al colaborării cu LAPP, l-a reprezentat 

distribuţia în lume. Tânăra companie s-a extins peste 

hotare, înaintea altor antreprenori. Oskar Lapp a avut 

primele parteneriate de distribuţie în 1960, în Elveţia 

și Istrael. A fondat, în 1976, prima subsidiară  în SUA, 

în timp ce majoritatea antreprenorilor germani nici 

nu îndrăzneau să treacă dincolo de Atlantic. În 1981, 

Oskar și Ursula Ida Lapp ajung în India. Pe subcon-

tinent, LAPP este un brand cunoscut iar logo-ul por-

tocaliu se găsește pe riștele din New Delhi. Produsele 

companiei au fost comercializate, printr-un partener, 

atât în Singapore cât și în Malaezia, Thailanda și In-

donezia, începând cu 1980. Oskar Lapp reușea să sta-

bilească parteneriate și prietenii, în orice loc ajungea. 

Pentru a putea ţine pasul cu expansiunea și pentru a 

oferi aceleași servicii pe toate continentele, compania 

a deschis mai multe puncte de vânzare și unităţi de 

producţie. Astazi, reţeaua noastră cuprinde 100 de 

parteneri în toată lumea, 43 de subsidiare și 20 de 

unităţi de producţie cu depozite inteligente. Ne asig-

urăm că toţi clienţii din Africa și Australia pot coman-

da toate produsele LAPP pe care le pot primi în cel 

mai scurt timp acolo unde este nevoie.

Oskar Lapp ar fi fost mândru. “Tatăl nostru a  

condus compania către succes prin multă muncă, 

ambiţie și o viziunea asupra a ceea ce este esential.  

Ne-a demonstat că a fost perseverent, un pionier al 

viitorului cu un puternic simţ al inovaţiei – prezent 

încă este în ADN-ul LAPP” spune Siegbert Lapp,  

președinte al consiliului de supraveghere  

Lapp Holding AG.

mat. Întodeauna nevoia clientului a rămas prioritatea 

lui, până a părăsit această lume, din păcate, mult prea 

devreme.

Reprezentanţii Lapp s-au concentrat, în continuare, 

pe acest principiu, transformându-l într-una dintre 

valorile esenţiale ale brandului.

Ursula Ida Lapp ne povestește cum, la începuturi, a 

tăiat manual, într-o sală de așteptare din gară, cab-

lurile abia primite de la producător. Cablurile amba-

late au fost trimise către clienţi, imediat, cu primul 

Antreprenorul Oskar Lapp ar fi fost încântat de evoluţia companiei – trecerea de la pro-
ducător de cabluri la furnizor de soluţii. Cu LAPP, clientul primește soluţia completă pentru 
conectare – de la cabluri și accesorii până la distribuţia la nivel global.

 TOTUL DINTR-O 
SINGURĂ SURSĂ

Prima listă de 

preţuri LAPP

S T R AT E G I A

Cu subsidiare 
peste tot în lume 
și cu “un magazin 
de cabluri pe roţi” 
călătorind direct 
către client, LAPP 
Grup devine lider 
mondial de piaţă.

Oskar Lapp (al 2-lea din stân-
ga) împreună cu guvernatorul 
din New Jersey
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100 DE ANI OSKAR LAPP –
 PIONIER AL VIITORULUI

“Cablurile  
conectează 

prezentul cu viitorul.”  
 Oskar Lapp, 1921-1987
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