
proximitate
curiozitate

performanţă
încredere

inovaţie



Reliably Connecting the World

Viziunea noastră.

Apropierea de client nu se poate măsura în kilometri sau mile. 
În calitate de companie de familie, înfiinţată și cu sediul central 
la Stuttgart, în Germania, LAPP oferă mult mai mult decât soluţii 
rapide pentru provocările dumneavoastră în domeniul ingineriei 
electrice: puteţi fi sigur că veţi primi atenţie personală din partea 
unor colegi de încredere și cooperanţi. Rezultatul? Soluţii de 
conectivitate la obiect și de încredere care sunt proiectate precis 
pentru nevoile dumneavoastră.



Andreas Lapp,
Matthias Lapp, 
Ursula Ida Lapp,
Alexander Lapp,
Siegbert Lapp.

Cinci persoane. 
Trei generaţii. 

O familie.
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Înfiinţarea 
unor locaţii 
suplimentare 
în România, 
Slovenia, 
Kazahstan și 
Ungaria

Înfiinţarea 
altor sedii 
în America
Centrală, 
extindere
spre Africa 
de Nord și 
de Vest

Focusare pe 
Industria 4.0 
și expansiunea 
ingineriei de 
automatizare

Numeroase 
noi dezvoltări, 
cum ar fi 
EPIC® ULTRA 
și SKINTOP® 
CUBE MULTI

Extinderea 
afacerilor  
ca furnizor  
de sisteme

INOVAŢIE

Primii pași 
pe con-
tinentul 
african

Expansiune 
în Est: noi 
locaţii în 
Ucraina și 
Rusia

Înfiinţarea 
Lapp India

Expansiune 
în America: 
se înfiinţează 
Lapp SUA

Expansiune 
și stabilire 
în Asia prin 
Lapp Holding 
Asia și Lapp 
Logistics

Primul cablu 
de alimentare 
și control pro-
dus industrial 
in lume: 
ÖLFLEX®

Se încep 
afacerile ca 
furnizor de 
sisteme prin 
înfiinţarea  
Lapp Systems  
la Stuttgart

Înfiinţarea 
U.I. Lapp KG,
Stuttgart 

Expansiunea 
locaţiei din 
Stuttgart cu 
fabrici de 
cabluri și 
conectori

Se patentează 
presetupele 
SKINTOP®

Înfiinţarea 
unor locaţii 
suplimentare 
în Europa 
Centrală și 
Scandinavia

Cum ne-am dezvoltat începând cu 1957
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Cine suntem.

inovaţie

curiozitate 

performanţă
încredere

proximitate

Mai aproape e mai bine. 
Căutăm apropierea de 
pieţe și clienţi.

LAPP - funcţionează: LAPP înseamnă 
în mod tradiţional fiabilitate, calitate, 
durabilitate și sustenabilitate.

Cel mai înalt nivel de expertiză: 40.000 
de produse standard formează baza unui 
număr infinit de soluţii.

Ţinem ochii deschiși, facem punţi între 
nou și obișnuinţă și impresionăm cu 
abordarea noastră tehnică.

Rămânem la curent cu trendurile și 
cerinţele și ne folosim aptitudinile 
pentru inovaţii memorabile.



Tehnologie 
inovatoare. 



Pentru lumea 
de mâine.

Mandrină de prindere a tamburilor de cablu patentată în centrul logistic LC6



Gândind și acţionând cu gândul la viitor: aceasta este o parte funda-

mentală din ADN-ul LAPP. A avea succes pe termen lung înseamnă să 

construiești pornind de la succesele trecute. Lumea se mișcă din ce în 

ce mai repede, iar nevoile pieţelor globale se schimbă în mod constant. 

Noi suntem întotdeauna atenţi pentru clienţii noștri. Simţul nostru foar-

te dezvoltat referitor la tendinţe și pieţe ne permite să dezvoltăm astăzi 

produse care vor fi folosite mâine peste tot în lume. În timp ce facem 

asta, punem foarte mare preţ pe mediu și pe sustenabilitate. 

inovaţie

ENERGIILE VIITORULUI 

LAPP se concentrează pe  
sustenabilitate
Există peste tot în lume un necesar în crește-
re de energie. Indiferent că stai la calculator, îţi 
încarci telefonul, asculţi muzică, îţi usuci părul 
sau dai drumul la încălzire - avem nevoie de 
energie și căldură aproape non-stop. O mare 
parte a acestui necesar este acoperită prin ar-
derea combustibililor fosili cum ar fi cărbunele, 
ţiţeiul și gazele naturale. Prioritatea este acum 
orientată din ce în ce mai mult spre energiile  
alternative care nu conduc la schimbarea cli-
mei și care fac faţă cererii fără a pune în pericol 
mediul sau furnizarea energiei pentru genera-
ţiile viitoare. LAPP s-a concentrat pe această 
provocare de mulţi ani, dezvoltând concepte de 
conectare și soluţii bazate pe cererea în dome-
niul energiei eoliene, a generării fotovoltaice și a 
automobilelor electrice - de la case rezidenţiale 
izolate la fabrici mari. Tradiţia noastră include 
de asemenea identificarea unor potenţiale noi 
pieţe și accesarea acestui potenţial prin crearea 
de energie sustenabilă, în Germania și în restul 
lumii.

TENDINŢE/APLICAŢII EXTREM DE DINAMICE

Nou în gamă: Cabluri pentru aplicaţii super dinamice 
Patru cerinţe: greutate mică, accelerare mare, 
dimensiuni compacte și o durată mare de servi-
ciu. Cablurile LAPP premium pentru servo apli-
caţii şi aplicaţii extrem de dinamice, reprezintă 
soluţia optimă pentru aplicaţia dumneavoastră.

Cablurile noastre inovatoare pentru lanţuri port 
cablu nu oferă doar viteză și eficienţă, ele faci-
litează îmbunătăţiri ale productivităţii prin creş-
terea numărului de cicluri în unitatea de timp.



 

Echipamente & Cablare industrială

Producerea energiei electrice

Industria alimentară

Automobile electrice

Automatizări

TENDINŢE/MOBILITATE

Pe calea succesului
La 7 decembrie 1835 legendara „Adler” a fost 
prima locomotivă cu aburi care s-a deplasat 
pe sol german, de la Nuremberg la Fuerth. A 
fost într-adevăr o revoluţie în domeniul trans-
portului. Dezideratul actual de eficienţă maxi-
mă și dependenţă minimă de surse de energie 
fosilă conduc la o renaștere a transportului 
feroviar. Acestea au condus la concepte com-
plet noi în domeniul transportului. LAPP ia 
pulsul inovaţiei cu soluţii cum ar fi cablurile 
şi conductorii cu izolaţii reticulate cu ajutorul 
electronilor acceleraţi şi conectorii adecvaţi.

INDUSTRII

Spectru larg de expertiză 
Soluţii de dezvoltare, reţele inteligente și pro-
duse de la un singur furnizor. Echipamentele in-
dustriale, construcţia de mașini și tehnologia de 
automatizare beneficiază de aplicaţii care func-
ţionează cu succes de ani buni cu soluţii LAPP. 
Soluţiile noastre din domeniul conectivităţii nu 

se tem de condiţiile dure de mediu, cu abur sub 
presiune specifice industriei alimentare. Același 
lucru se poate spune despre efectele adverse 
ale căldurii, frigului, umidităţii și torsiunii căro-
ra trebuie să le facă faţă sistemele fotovoltaice. 
Aplicaţiile de alimentare cu energie electrică și 

circuitele de control au fost punctele noastre 
forte încă de la început. Soluţiile inovatoare ale 
LAPP acoperă și industria transporturilor - de la 
sisteme de încărcare pentru vehicule electrice 
la cabluri cu izolaţii reticulate cu fascicule de 
electroni pentru industria feroviară.



Tehnologii 
moderne pentru 
o lume modernă. 



Menţineţi 
costurile și eficienţa 
energetică sub control.



ÖLFLEX® UNITRONIC® HITRONIC®ETHERLINE®

Sistemele de comunicare de date 
joacă un rol din ce în ce mai mare în 
reţelele industriale. Automatizarea 
fabricilor potenţează tehnologiile 
existente cu componente active de 
reţea.

Robust, durabil și de încredere: 
Sistemele de comunicare UNITRONIC® 
vă ajută să menţineţi nealtera-
tă transmiterea fluxului de date. 
Gama include cabluri pentru toate 
aplicaţiile electronice.

Un adevărat clasic printre cablu-
rile electrice de forţă și de control: 
cablurile ÖLFLEX® pot fi utilizate în 
aproape orice ramură industriala. 
Indiferent dacă este o instalaţie 
fixă sau cu mişcare continuă, fără 
halogeni sau cu certificări interna-
ţionale, gama de produse este tes-
tată în timp, este variată și foarte 
diversificată.

Imbatabil, rapid și sigur: Sistemele 
de transmisie optică HITRONIC® 
pot rezista interferenţelor electro-
magnetice, prin natura transmisiei. 
Datele transmise optic nu pot fi 
perturbate de zgomotul electro-
magnetic şi nu pot fi interceptate. 

Lumea noastră modernă are mare nevoie de tehnologii de conectare 

moderne. Peste 600 de experţi LAPP din toată lumea lucrează la soluţii 

noi pentru din ce în ce mai multe provocări. Inginerii noștri din domeniul 

cercetării și dezvoltării fac echipă cu profesioniști din domeniul 

vânzărilor și a marketingului pentru a dezvolta cele mai bune și suste- 

nabile concepte. Inovaţia continuă este determinată de dorinţa de 

îmbunătăţire continuă, alături de curiozitatea pentru diverse moduri de 

gândire. Toate astea în timp ce se îndeplinesc obiectivele referitoare 

la eficienţa costurilor și a energiei. Acestea sunt așteptările clienţilor 

noștri globali.

curiozitate



EPIC® FLEXIMARK®SILVYN®SKINTOP®

Care e legătura dintre noua operă din Beijing și 
podul Øresund din Scandinavia? Ce au în comun 
piramidele din Gizeh cu fabricile de îmbuteliere 
a băuturilor răcoritoare? Ce împarte tehnologia 
de scenă a Rolling Stones cu cele mai mari cen-
trale eoliene ale lumii? Este destul de simplu: 
toate acestea sunt conectate cu produse LAPP. 
Pentru a dezvolta cele mai bune produse trebuie 

PORTOFOLIU

să fii curios, să dai dovadă de spirit de pionier 
și să gândești global. Trebuie de asemenea să ai 
timp pentru a pune în practică propria curiozita-
te. Ne-a luat peste 50 de ani să ajungem unde 
suntem astăzi, cu peste 40.000 de produse 
standard. În acest timp am urmat tendinţele din 
domeniu și am reacţionat rapid la schimbarea 
cerinţelor. Oferind soluţii individuale și expertiză 

maximă în domeniul dezvoltării în domeniul ca-
blurilor și tehnologiei de conectare. 
Acum putem oferi soluţia potrivită pentru a în-
deplini toate cerinţele clienţilor noștri. De la un 
produs standard la o producţie adaptată; de la 
cel mai mic conector la cel mai mare flux de 
date - noi putem face orice. Peste tot în lume.

Produsele noastre conectează - chiar și în lumea de mâine

Introduceţi cablul şi răsuciţi ca-
pacul. Asta-i tot: Cu presetupele 
SKINTOP® garantăm o sigilare de 
calitate în timpul cel mai scurt. 
Cablul este fixat sigur, centrat și 
sigilat ermetic.

Robust și flexibil, sigur și totuși 
ușor de configurat: Conectorii in-
dustriali EPIC® sunt utilizaţi peste 
tot unde e nevoie de măsurare, 
control, reglare sau comandă. So-
luţia care se potrivește perfect.

Sistemul de etichetare al cablurilor 
FLEXIMARK® vă ajută să menţineţi 
etichetarea cablurilor, chiar și ani 
mai târziu. Indiferent dacă selec-
taţi plastic sau inox, etichetare 
standard sau tipărită de dumnea-
voastră, rezultatul este de durată.

Cu sistemele de tuburi de protecţie 
SILVYN® riscurile reprezentate de 
praf, stres mecanic sau termic și 
cel al unui mediu umed sau chimic 
dispar. Chiar și în aplicaţii dinamice.



Serviciile se măsoară
în secunde.



Relaţiile cu clienţii se
măsoară în decenii.



SERVICE

Timp pentru dumneavoastră
Clienţii noștri sunt importanţi pentru noi. De 
aceea le acordăm mult timp. Timp pentru a în-
ţelege foarte bine nevoile și dorinţele lor; timp 
pentru a le oferi soluţia corectă. Suntem absolut 
convinși că aceasta e singura cale de a făuri un 
parteneriat benefic pentru ambele părţi. 

SUSTENABILITATE

Întotdeauna un lucru bun
Evoluţia tehnologică și sustenabilitatea ecologică 
nu vor fi niciodată pierdute din vedere. De aceea 
suntem atenţi la mediu și la resursele naturale.

LOGISTICĂ

Livrare la timp
Cui îi place să aștepte pentru un produs, ser-
viciu sau soluţie? Noi nu vă lăsăm să așteptaţi 
pentru că vă garantăm o livrare rapidă. Peste tot 
în lume. Avem de asemenea o reţea bine pusă la 

LAPP este specialist în soluţii integrate pentru tehnologia de conectare 

și este de asemenea lider mondial în calitate de ofertant de cabluri și 

accesorii. Indiferent dacă vreţi costuri reduse de depozitare, funcţiona-

re sigură pentru utilaje, costuri de întreţinere mai mici sau pur și simplu 

doriţi reducerea riscurilor, soluţiile sistemelor LAPP sunt întotdeauna o 

alegere sigură. Decât să ne lăudam, mai bine vă arătăm relaţiile noastre 

dezvoltate pe termen lung, cu clienţi satisfăcuţi și parteneri din toată 

lumea.

performanţă

punct de centre logistice și experţi consultanţi 
instruiţi. Cu logistică hi-tech vă garantăm o li-
vrare fără probleme.



ÖLFLEX® CONNECT CABLES
Sisteme de cabluri made by LAPP

ÖLFLEX® CONNECT SERVO
Sisteme de servodirecţie made by LAPP

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
Sisteme de lanţuri portcablu made by LAPP

INFOBOX 

ÖLFLEX® CONNECT

Extinderea manufacturării 

de cabluri, oferirea unei mai 

bune consultanţă clienţilor  

și standardizarea activităţilor 

globale – aceasta este  

ideea din spatele  

ÖLFLEX® CONNECT. 

Pentru aceasta, construim 

în permanenţă capacităţi 

de inginerie, producţie și 

manufacturare în America, 

Europa și Asia. 

Cu oferta noastră de sisteme ÖLFLEX® CONNECT, 
oferim soluţii de cablare personalizate, care sunt 
realizate exact în conformitate cu cerinţele dvs. 

Totul este posibil - de la manufacturări de cablu, la 
manufacturări de sisteme de servodirecţie conform 
standardelor industriale comune, până la sisteme 
de furnizare a energiei cu adevărat complexe. Totul 
dintr-o singură mână, cu ÖLFLEX® CONNECT. Soluţii 
de sistem made by LAPP. 

ÖLFLEX® CONNECT
Soluţii de sistem made by LAPP



Ne testăm 
în mod constant 

produsele.



Dar nu punem 
niciodată la îndoială 
valorile noastre.



încredere
Împreună cu angajaţi implicaţi și loiali, cel mai mare avantaj al companiei 

este încrederea clienţilor ei. Clienţii satisfăcuţi sunt baza succesului 

companiei noastre. LAPP își dorește să fie proiectantul de referinţă 

și partenerul de livrare pentru clienţii noștri din orice colţ al lumii. Un 

partener serios și de încredere. Cum încrederea se câștigă în timp, 

acesta este obiectivul nostru principal. Nevoile clientului au întâietate. 

Întotdeauna.

CALITATE

Reţeta de succes - producţie 
internă 
Cerinţele dumneavoastră sunt mai ridicate ca 
niciodată. Inovaţiile noastre satisfac și cele mai 
stricte cerinţe datorită faptului că produsele 
noastre de marcă - indiferent cât de variate sunt 
acestea - includ întotdeauna două componente 
inerente: expertiza și inovaţia.
 
Dezvoltările noastre provin întotdeauna din 
propriile noastre mâini. Deservim nevoile dum-
neavoastră direct din 18 locaţii de producţie din 
America, Europa și Asia.

LABORATOR ȘI CENTRU DE TESTARE

Se îndoaie, dar nu se rupe
Cablurile extrem de flexibile trebuie să reziste 
unor milioane de cicluri de îndoire la diferite 
viteze cu raze de curbură extreme. Iar asta nu 
e tot, cablurile trebuie să facă faţă și stresului 
mecanic și chimicalelor. Laboratorul nostru și 
centrul nostru de testare asigură performanţă 
prin următoarele proceduri:
 
•  Testarea rezistenţei la rupere și a rezistenţei 

la tracţiune, teste de rezistenţă, teste 
electrice, teste de incendiu

•  Teste de anduranţă a cablurilor extrem de 
flexibile sub condiţii de stres extrem

•  Testarea cablurilor în lanţuri port - cablu de 
diverse lungimi cu raze de îndoire și viteze 
de deplasare diferite

CERTIFICĂRI

Pentru noi, bun nu este destul 
de bun
Produsele noastre sunt utilizate în aproape 
orice domeniu. Acestea se găsesc în cele mai 
complexe utilaje din fiecare domeniu. Utilaje 
care funcţionează non-stop - când timpii morţi 
nu intră în discuţie. Dar nu numai în cazul utila-
jelor mari trebuie să te poţi încrede în cele mai 
mici conexiuni.Principiul acesta este implemen-
tat la noi în toate produsele. Drept dovadă a ca-
lităţii și încrederii LAPP, produsele noastre sunt 
supuse celor mai stricte certificări din lume. 

Exemple de aprobări globale:



VALORILE COMPANIEI

Adânc înrădăcinaţi
Compania noastră operează cu multe valori: Valori măsurate, valori imobiliare, valori ale culorilor, valori bilanţiere, valori estimate, valori procentuale. 
Totuși, adevăratele noastre valori sunt acelea care ne-au făcut puternici. Ele determină cultura noastră de afaceri astăzi și pe viitor. În cele din urmă 
noi vrem să fim un etalon de încredere pentru toţi angajaţii, clienţii și partenerii noștri de afaceri.

Orientaţi spre client

Orientaţi 
spre succes

Orientaţi spre familie

Inovatori

Orientaţi spre client
 
Găsim soluţii rapide și simple pentru clienţii noștri - cu un raport competitiv 
calitate-preţ. Ne preţuim foarte mult clienţii și partenerii și le garantăm la 
nivel global siguranţa livrării prin locaţii internaţionale de producţie. Asta 
ne face să avem succes pe pieţele lor.

Orientaţi spre familie
Cooperăm în spirit de încredere pentru a ne atinge obiectivul comun.  
Respectul și aprecierea sunt la fel de importante pentru noi ca responsa-
bilitatea personală și transparenţa. Ne instruim și dezvoltăm în mod activ 
personalul.

Orientaţi spre succes
Compania noastră este foarte versatilă. Înainte de toate, flexibilitatea 
noastră este cea care ne asigură o creștere profitabilă: reacţia noastră 
la noi provocări este rapidă și bine gândită. Procesele noastre sunt tran- 
sparente și luăm decizii sustenabile, orientate pe termen lung. Rămânem 
conștienţi de riscurile noastre în timp ce urmărim evoluţia noastră. 
Stabilim de asemenea standarde în favoarea dumneavoastră.

Inovatori
Ne dezvoltăm în mod continuu produsele, soluţiile și serviciile. Pentru a ne 
asigura că nu se fac compromisuri când vine vorba de calitate, producem 
în propriile fabrici. Ne implicăm pentru a asigura bunăstarea angajaţilor 
noștri și conservarea resurselor naturale.



Alţii vorbesc 
doar de 

apropierea de pieţe.



Noi vorbim 
și de apropierea 
de oameni.



Dorim ca dumneavoastră să fiţi un client satisfăcut. Nu doar de produ-

sele noastre de marcă, dar și de noi în calitate de companie. Înţelegem 

pieţele, căutăm tendinţe și vorbim limba dumneavoastră. Asta pentru că 

vă stăm la dispoziţie - oriunde aveţi nevoie de noi. Facem această promi-

siune prin întreaga noastră prezenţă la nivel global: peste 100 de pieţe 

internaţionale, 39 de companii de vânzări și 17 locaţii de producţie cu 

facilităţi logistice ultra-moderne. Este nevoie de un singur telefon: vom fi 

cu dumneavoastră oriunde aveţi nevoie de noi cât de repede posibil. Așa 

rămânem în contact - și putem răspunde nevoilor afacerii dumneavoastră.

proximitate

CONECTEAZĂ-TE

De la om la om
Cea mai mare valoare a oricărei companii nu se 
regăsește în bilanţ. Sunt oamenii - și nu profi-
tul - cei care contează cel mai mult. Nicio ma-
șină de pe lumea asta nu poate înlocui atenţia 
personală. Tocmai de aceea obiectivul LAPP nu 
este doar să fie prezent pe pieţele globale și să 
îndeplinească cerinţele locale. Legătura noastră 
cu oamenii - inginerii, cumpărătorii, proiectanţii 
- este mult mai strânsă, pentru că ei fac piaţa. 
Angajaţii noștri muncesc neobosiţi, își pun în 
aplicare aptitudinile pentru a dezvolta noi mo-
duri de a satisface nevoile dumneavoastră. Doar 
prin echipa noastră extinsă și dedicată la nivel 
global putem conecta oamenii, clienţii, partene-
rii din toată lumea.



VĂ STĂM LA DISPOZIŢIE ORIUNDE ÎN LUME

Reţeaua noastră corporatistă globală

Pentru a găsi alţi parteneri de vânzări în locaţia dumneavoastră vizitaţi: 
www.lappgroup.com

America
Brazilia  Cabos Lapp Brasil LTDA.
Canada  Lapp Canada Inc.
Mexic Lapp Mexico S de RL de CV
Panama  Lapp Latinamerica Support 
  Corporation
SUA  Lapp USA Inc.
  Lapp Cable Works Inc. 
  Lapp Tannehill Inc.
  Phoenix Wire & Cable Inc.

Europa
Austria Lapp Austria GmbH
Benelux Lapp Benelux B.V.
Danemarca  Lapp Miltronic AB 
Elveţia Lapp Kabel AG
Estonia  Lapp Miltronic SIA
Franţa  Lapp France S.A.R.L.
  Câbleries Lapp S.A.R.L.
  Lapp Muller SAS
Germania  U.I. Lapp GmbH
  Lapp GmbH Kabelwerke 
  Lapp Systems GmbH
  Contact GmbH 
  Elektrische Bauelemente
Italia  Lapp Italia s.r.l.
  Camuna Cavi s.r.l.
   Lapp Sistemi Italia s.r.l.
Irlanda Lapp Limited Ireland
Letonia Lapp Miltronic SIA
Lituania  Lapp Miltronic UAB
Marea Britanie Lapp Limited
Norvegia Miltronic AS

Polonia Lapp Kabel SP. z.o.o.
Republica Cehă Lapp Kabel s.r.o.
România Lapp România SRL
Slovenia Lapp d.o.o.
Spania  Lapp Kabel España S.L.U.
Suedia  Miltronic AB
  Fleximark AB
Turcia  Lapp Kablo San. ve. Tic.Ltd. Sti.
Ucraina  Lapp Ukraine LLC
Ungaria Lapp Hungària Kft.

Africa 
Africa de Sud  Lapp Southern Africa
  (PTY) Ltd.

Asia
China Lapp Kabel Shanghai Co. Ltd.
Emiratele Arabe Lapp Middle East FZE
Unite 
Filipine JJ-Lapp Cable (P) Inc.
India Lapp India Pvt. Ltd.
Indonezia JJ-Lapp Cable (I) SMI
Japonia Lapp Japan K.K.
Kazakhstan Lapp Kazakhstan LLP 
Korea de Sud Lapp Korea LLC.
Malaezia JJ-Lapp Cable (M) Sdn Bhd
Rusia Lapp Russia OOO
Singapore Lapp Asia Pacific Pte. Ltd.
  JJ-Lapp Cable (S) Pte. Ltd.
Tailanda JJ-Lapp Cable (T) Ltd.
Vietnam JJ-Lapp Cable (V) Ltd.

CONTACT

Acces facil
Stabiliţi o întâlnire cu experţii noștri consultanţi 
LAPP sau comandaţi produsele noastre simplu 
din mers, folosind tableta sau smartphone-ul.*
Toate acestea sunt posibile; niciodată nu a fost 
mai ușor să intri în contact cu LAPP.

*Serviciul nu este disponibil în toate ţările



Ne puteţi 
contacta oriunde 

în lume.



Sau chiar în apropierea
dumneavoastră.



32 %
49 %

6 % 13 %

8

152

mărci  
puternice

40,000
Peste

de produse standard

+40 213 1009-61 
Doar sunaţi-ne

Angajaţi din  

de ţări

PUNCTUL NOSTRU FORTE ÎN INOVAŢIE

Calitatea și forţa inovaţiei produselor noastre nu sunt la 

întâmplare – în întreaga lume, peste 600 de experţi LAPP lucrează 

la îmbunătăţirea continuă a produselor noastre.

ÎN LOCAŢIA NOASTRĂ VĂ OFERIM...

În sediul LAPP ROMÂNIA sunt 27 de persoane și ne 

angajăm să vă oferim cel mai bun suport, cele mai 

bune produse și cele mai bune sfaturi. 

NE PUTEŢI CONTACTA ORIUNDE

Vă stăm la dispoziţie oriunde în lume

3,770
de angajaţi

management 
de produs

cercetare & 
dezvoltare

cabluri & cabluri 
premufate

centru de testare 
și laborator

Sunt acoperite următoarele arii de expertiză:

• Dezvoltare de produs
• Centru logistic și de depozitare



100

1 39
inovaţie  
după alta

CUM LOCAŢIA NOASTRĂ DIN ROMÂNIA CONECTEAZĂ LUMEA  

Echipa noastră de experţi oferă servicii la cele mai înalte standar-
de, dar şi o gamă diversificată de produse. Putem livra oriunde 
este nevoie în lume, indiferent de cât de complexe sau speciale 
ar putea fi cerinţele. Scopul nostru a fost întotdeauna de a găsi 
cea mai bună soluţie pentru dumneavoastră. Pentru noi, aceasta 
înseamnă produse şi sisteme performanţe, nu numai în termeni 
de funcţionalitate şi calitate, dar şi de profitabilitate. Personalul 
nostru vă poate oferi pachetizarea optimă conform comenzii dum-
neavoastră şi organizăm livrarea acestora în locaţia indicată de 
dumneavoastră, în funcţie de metoda de transport aleasă: rutier 
sau aerian. Oferim asistenţă tehnică clienţilor noştrii în scopul ale-
gerii soluţiei optime pentru maximizarea performaţelor tehnice şi 

de parteneri comerciali

de companii de 
vânzări proprii

70,000 m2

Intraţi în  
lumea LAPP:

Aplicaţiile noastre sunt disponibile 
în următoarele magazine:

LAPP – O ALEGERE BUNĂ

1 Prezenţă la nivel local - indiferent unde vă aflaţi în lume

2   Vezi produse, comandă produse* - la nivel global,  
din mers, tot timpul

3 Producător cu expertiză de sistem

4  Depozite și centre logistice în orice locaţie - fără 
costuri de depozitare mari pentru dumneavoastră

*Serviciul nu este disponibil în toate ţările

Doar în Germania, spaţiul de depozitare 
ne permite să avem tot timpul un stoc de 
40,150 km de ÖLFLEX® 
Această lungime depășește lungimea ecuatorului

Get it on

minimizarea costurilor. Beneficiaţi de experienţa noastră, redu-
când costurile şi timpul. 
Este suficient să ne contactaţi – acesta este singurul  lucru pe 
care trebuie să il faceţi. De restul ne ocupăm noi!
www.lappkabel.ro



Lapp România SRL
A1 Business Park
Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2
Comuna Dragomiresti Vale
Sat Dragomiresti Deal
Judet ILFOV, 077096
Tel.: +40 213 1009-61
Fax: +40 213 1009-59
office@lappkabel.ro
www.lappkabel.ro 01
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