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“Kui midagi on vaja
leiutada, mis võiks aidata

inimeste elu lihtsamaks teha,
ma leiutan selle.”



OSKAR LAPP
1921 – 1987

20. märtsil 2021 tähistame erilist pere aastapäe-

va - meie abikaasa, isa ja vanaisa Oskar Lapp, meie 

ettevõtte asutaja, oleks olnud 100 aastat vana. Me 

kasutame seda kui võimalus teda meenutada - 

inimese, leiutajana ja ettevõtja. Tahaksime Teid viia, 

kallid sõbrad, kliendid ja partnerid, reisile läbi meie 

mälestuste ja tema elu. Selle aastapäeva voldikuga 

austame tema elutööd ja täname Teid paljude aastate 

lojaalsuse eest meile ja meie ettevõttele. 

Tema leiutised on muutnud terveid tööstusharusid. 

Oskar Lapp oli visionäär ja kirglik ettevõtja. Oma 

selgusega, mis on vajalik ja visiooniga sellest, mis 

on võimalik, tegi ta meie ettevõttest ülemaailmse 

turuliidri. Tema kliendid olid alati tema tegevuse ke-

skpunktiks: neile lahenduste leidmine, probleemide 

lahendamine, optimaalsete lahenduste kavandamine 

nende eduks. 

Ta kohtus paljude inimestega oma eluteekonnal, in-

spireerides neid oma ereduse ja südamlikkusega. 

Tema jaoks äri tähendas suhteid, mis sageli muu-

tusid sõprussuheteks - nii kodu- kui välismaal. Ta 

on üks tuntud ettevõtjaid, kes on teinud Saksamaast, 

eriti meie Kodupiirkonnast Baden-Württembergist 

tugeva äri asukoha. Ilma temata poleks LAPP gruppi 

olemas. Täna 4575 töötajat kogu maailmas arenda-

vad, valmistavad ja müüvad üle 40 000 toote. 20 toot-

misüksust, 43 müügifirmat ja rohkem kui 100 rah-

vusvahelist esindajat. Vaatamata sellele suurusele 

on LAPP Grupp jäänud pereettevõtteks. Neli 

põhiväärtust - olla orienteeritud kliendile, olla uuen-

duslik, orienteeritud edule ja perekesksusele – mida 

meie abikaasa, isa ja vanaisa algusest peale rajas on 

endiselt usaldusväärne kompass meie ettevõtte kul-

tuurile tänapäeval.

Meie abikaasa, isa ja vanaisa on endiselt suur ees-

kuju tänaseni. Nii meie jaoks peres, kui ka meie 

töötajatele ja partneritele. Ta elab meie väärtustes, 

mõtetes ja südames. Kui ta suri 1987. aastal, jät-

tis ta meile palju enamat kui lihtsalt suurepärase 

ettevõtte. Tema pärand sisaldab ka erilist korpo-

ratiivset kultuuri, mida toetab inimkonda ja us-

aldusväärseid põhimõtteid. Jätkame tema elutööd 

sügava tänulikkusega ja me teame, et ta oleks rahul 

ja uhke, et LAPP´i kolmas põlvkond on juba vastu-

tuse võtnud tuleviku visiooniga .

Et teada saada, kuhu peate minema, peate teadma 

kust sa pärit oled. Meie abikaasa, isa ja vana isa, 

mees, leiutaja ja ettevõtja Oskar Lapp, on meile jät-

nud suurepärase pärandi. See saab alati saatma 

meid teekonnal tulevikku.

Parimate soovidega,

Teie Lapp perekond

“Ta oli nokit-
seja, tal oli 

leidlikku an-
net ja usku-
matult palju 
ideid ning ta 

tegi neist ala-
ti midagi.”

TEMA ELU 
NUMBRITES

Väljaandja
U.I.Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Str.25
70565 Stuttgart
www.lappkabel.com

Projektijuht
Joanna Amor
Ann-Kathrin Hoffmann

Idee ja toimetus
Storymaker GmbH
Derendinger Strasse 50
72072 Tübingen

Disain ja paigutus
campra GmbH
Hauptmannsreute 23
70192 Stuttgart

Trükk
W.Kohlhammer Druckerei
GmbH - Co.KG
Augsburger Strasse 722
70329 Stuttgart

Oskar ja Ursula Ida Lapp

1959
asutasid U.I. Lapp KG
Stuttgart-Vaihingenis.

Ettevõte alustab tegevust 
pangalaenuga 

50,000
SAKSA MARKA

6 AASTAT
hiljem töötab ettevõttes  

30 INIMEST.

1987 
asutatakse

4
uut ettevõtet ja  

3 
tütarettevõtet

USA-s, Suurbritannias ja Itaalias.
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Ettevõtlik pere visioon hõlmab kõiki 
põlvkondi: LAPP oli, on ja jääb pere-
ettevõtteks, mis toimib vastavalt 
maksiimile: mõtle globaalselt, tegu-
tse kohalikult. Oskar Lapp polnud 
lihtsalt hiilgav leiutaja ja ettevõtja. 

Oskar Lapp oli pereisa, kosmopoliit 
ja visionäär, suure armastusega 
inimestele - sõpradele, töötajatele ja 
klientidele. Varakult kinnistas ja 
näitas ta usaldusväärsed väärtused 

ja põhimõtted: „kliendile orienteeri-
tud“, „uuenduslik“, „edule orienteer-
itud“ ja „perekeskne“. Need on 
asendamatud komponendid 
ettevõtte kultuuris tänaseni. Seda 
iseloomustab austus, kõrge läbi-
paistvus ja avatus suhtlemises. 
“Inimlikkuse komponent” on kõr-
geim LAPP´i ärikultuuri väärtus. 

Tema pojad ja lapselapsed jätka-
vad firmat juhtides täpselt nagu 

Oskar Lapp oleks tahtnud: 
“Lähedust ja soojust on tunda 
kõigis meie ettevõtetes. Kui 
töötajad lõpetavad selle kogemi-
se, siis üks meie põhisammas-
test ettevõtte tegevuses kat-
keb,” ütleb Andreas Lapp. 
Matthias Lapp, - esimene es-
indaja lastelaste põlvkonnast 
jääb vanaisa pärandi juurde: 
“Ettevõte kuulub perekonnale ja 
perekond ettevõttele.”

PERE ON LAPP JA LAPP ON PERE

Ta
us

t 
: s

hu
tt

er
st

oc
k

P E R E K O N N A  A S U TA J A
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Võimalusi tuleb näha ja tajuda. Peame 

nendega tegelema kõikide võimalustega, mis meil 

on. Ainult nii saab neid kasutada. ” See oli Oskar 

Lappi moto. Ja ta tegeles nendega, võttis võimalused: 

kogu oma elus ja töös. 

Ta sündis 20. märtsil 1921. maailmas mis oli ta-

astumas Esimese Maailmasõja turbulentsidest ja 

pakkus kujuteldamatuid võimalusi mürisevate ka-

hekümnendate alguses. Oskar Lapp kulutas palju 

aega isa väikeses tööriistavabrikus. Ta kasvas üha 

innukamalt töötama omadel tingimustel. Sarnaselt 

oma isaga oli Oskaril organisatsiooniline anne ja 

tehniline intelligentsus, samuti tohutu energia ja 

otsusekindlus. Rääkimata tungist probleemide la-

hendamiseks. Talle meeldis asju parandada ja täi-

ustada. Ta õppis  tööpingioperaatoriks. 

Oskar liitus oma vanemate ettevõttega ja sai kiiresti 

aru et äri pidi ajaga muutuma. Ilma pikema mõtle-

Visiooniga, sihikindel ja uuendusmeelne - need omadused on Oskar Lappi kujundanud 
edukaks leiutajaks ja ettevõtjaks. Tema elutöö on ülemaailmne LAPP Grupp. Oskar Lapp oli 
optimistlik, elav ja südamlik. Nii ta kujundas erilise ettevõttekultuuri, mille põhiväärtused 
elavad tänapäevalgi.

TEGUTSEJA MEES -
SÜDAMEGA MEES

miseta muutis ta kodumasinate tootmise tööriista-

de ja mehhaniliste pliiatsite tootmiseks. Olukord 

muutus uuesti, kui algas Teine   Maailmasõda: len-

nukitööstuse osi ja vedurite ventiilikoonuseid oli 

vaja. Kuidas neid toota? Oskar Lapp kogus need 

teadmised kiiresti. 

Sel ajal süvendas ta oma kirge tehnoloogia vastu. Ta 

unistas õppimisest. Kuid esialgu kulges kõik hoopis 

teisiti. 1944. aastal, veidi enne  sõja lõppu kui Oskar 

Lapp oli keeldunud liitumast natsiparteiga, võeti ta 

ajateenistusse. Ta viidi Nõukogude Liidu sõjavangi, 

kus ta pidi tegema sunnitööd. Vaimne jõud aitas tal 

seda taluda. Ta hoidis vaimu malet mängides – see 

hoidis meelt asjadest, mis tekitasid koduigatsust. 

1949. aastal naasis ta koju. Ta talus vangistust 

suhteliselt hästi ja mitte kunagi ei rääkinud oma 

ajast Siberi laagris. Ainult siis, kui ema sigu söötis 

ta ütles, et sunnitööl oli seasöök tema jaoks tõeline 

maiuspala.

1944 – 1949
Veidi enne Teine Maailmasõda 
lõppu  kutsuti Oskar ajateenis-
tusse ja ta sattus Nõukogude 
sõjavangiks.

1949 naasis ta tervena koju.

1949 – 1952
Oskar õppis Schmal-
kaldenis Insenerikoolis 
masinaehitust.

1955
Oskar Lapp lahkus 
SDV-st ja sai Lõuna 
Saksamaa tootmi-
settevõte esindajaks. 
Ursula Ida järgnes koos 
poeg Siegbertiga.

11 mai 1951
Ursula Ida ja Oskar 

abielluvad.

1940
Oskar liitus oma 
vanemate ettevõtte-
ga Lapp & Roth ja va-
hetas kodumasinate 
tootmise tööriistade 
ja mehaaniliste pliiat-
site vastu.

1950
aasta jõuludel Oskar 
Lapp kohtus Ursula 
Ida Emmelmanniga op-
eretiõhtul Benshausenis, 
kus Ursulal oli juhtiv roll 
“Das Walzermädel von 
Wien”.

1952 
Oskar sai oma 

esimese töökoha 
VEB Fahrzeugund 

Gerätewerke 
Simson Suhlis 

teadus ja arendus 
osakonnas.

30 juuni 1952 
Oskarist sai 
uhke isa – sündis 
esimene poeg 
Siegbert.

20 märts 1921
Oskar Lapp 
sündis Benshau-
senis /Tüüringis
Ida ja Eduard
Lapp neljast laps-
est noorimana.

1939 
Weimari Chamber 
of Crafts Autasu 
preemia oma 
reisimehe projekti 
eest. Auhinnaks 
oli a laevaga 
kruiis Norra.

1936
Oskar läbib 
töö riista trei-
pingi koolituse 
ettevõttes Röhm 
Zella-Mehlis 
suurepärase 
tulemusega.

Oskar Lappi elu

Lappide perekonna pojad
Siegbert, Andreas ja Volker

kasvasid üles koos ettevõttega.

“Mu mees oli andekas. 
Ja ta oli Jumala kingitus.”  
Ursula Ida Lapp

I S I K

6 | 100 AASTAT OSKAR LAPP | MÄRTS 2021 100 AASTAT OSKAR LAPP | MÄRTS 2021 | 7



I S I K

Oskar Lapp ei kaotanud uue algusega aega ja täi-

tis oma unistuse inseneriks saada. Noor Saksa 

Demokraatlik Vabariik vajas hädasti tehnikuid 

ja ta läbis õpingud inseneri erialal Schmalkalde-

ni kõrgkoolis 1952. aastal. 

Oskar ei oodanud, et saaks oma elus uue alguse 

teha. 1950. aasta jõulude ajal etendus Benshau-

sen klubis operett “Walzermädel von Wien ”. 

Nais peaosas oli Ursula Ida Emmelmann. Tema 

laulmine köitis Oskar Lappi. Oskar omakorda 

veetles Ursula Idat kui võimekas tantsija. 

Varsti pärast pulmi mais 1951 Oskar Lapp alus-

tas teadus- ja arendustegevuse insenerina VEB 

Fahrzeug- und Gerätewerkis Simson Suhlis. 

Kuid poliitiline ja majanduslik arengud SDV-s 

põhjustasid talle palju muret. Oskar Lapp soovis 

vabalt mõelda ja elada ja otsustas Ida-Saksamaalt 

lõplikult lahkuda.  Võimalus selleks tuli kiire-

Oskar Lappi jaoks tähendas kasv ka rahvusvahe-

listumist. 1976. aastal asutas ta esimese rahvus-

vahelise tütarettevõte USA-s. Tulevaste partnerite 

valimisel lootis ta alati sõbralikele suhetele. Tema 

ja Ursula Ida pidasid oma “kodu avatud”. Esimesed 

partnerid Šveitsist, Iisraelist ja Austriast olid sage-

dased külalised nende kodus. Oskar ja Ursula Ida 

avastasid peagi Aasia turu reisil Indiasse 1981. 

Siegbert Lapp mäletab esimest rahvusvahelistumist 

fraasiga „väga tuttav atmosfäär”. “Tema perekond 

oli Oskari juures kõige tähtsam elus. “Ta oli isa, kes 

võttis alati meie jaoks aega, koos õhtusöökide, näda-

lavahetuste, piknike ja reisidega - vaatamata kogu 

tööle, ”meenutab Andreas Lapp. 

Oskar rääkis oma poegadele põnevaid lugudega pi-

raatidest ja seiklustest. 

mini, kui ta arvas: perepuhkusel läänes, sattus 

ta haiglasse, nii kasutas ta juhust ja jäi lõplikult. 

Ta ei käinud enam kunagi Benshausenis ja keel-

dus ka asutamast tütarettevõtted Ida-Saksamaal 

oma ülejäänud elu jooksul. Umbes pool aastat hil-

jem õnnestus ka Ursula Idal koos poeg Siegber-

tiga põgeneda läbi Lääne-Berliini olles sel ajal 

lapseootel. 

Vahepeal oli Oskar hakanud energiliselt tegut-

sema et oma uut elu üles ehitada. Paar aastat 

esindas ta Rein-Westfalen tootmisettevõtet kogu 

Lõuna-Saksamaal. Tema lähenemine klientidele, 

tugev suhtlemine, oskused ja soe isiksus tegid 

temast sündinud müüja. Hea vaatlejana tunnus-

tas ta klientide probleeme. Tema esimene leiu-

tis oli ristkülikukujuline pistik tööstuslikuks 

kasutamiseks. Lisaks nägi ta kui aeganõudev 

ja töömahukas oli käsitsi juhtmete sisestamine 

voolikusse. Oskar Lapp küsis veel kord endalt: 

„Kuidas seda saab optimeerida? “ Ta töötas tuli-

hingeliselt lahenduse kallal mis teeks ajalugu. 

1957. aastal töötas ta välja ÖLFLEX®, esimene 

tööstuslikult valmistatud, paindlik ja värvikood-

iga õlikindel juhtimiskaabel. “Nüüd püüame 

seda inimesteni viia, ”oli Oskari oma loosung. 

Tema ja tema naine asutasid oma ettevõtte ja lõid 

juhtkaablite turu. Ettevõte sai toimima ja töötas. 

See töötas nii hästi, et nad pidid laienema. Os-

kar Lapp oli veendunud: “Kas me saavutame 

oma eesmärgid või mitte sõltub sellest, kas meil 

õnnestub meelitada õigeid töötajad. “ Ja see õn-

nestus neil. 1965. aastal töötas LAPP-is  juba 30 

töötajat. “Tema ulatuslikud inimlikud teadmised 

aitasid märkimisväärselt kaasa selle kiire kasv 

juhtimisele, ”ütleb Ursula Ida ülevaates.

Ja Oskar Lapp armastas traditsioone, nagu perekond-

liku brunchi sissejuhatus: oma kroonilise hiilgusega 

maitsev kodune kook, mille on küpsetanud Ursu-

la Ida. Oskar Lapp töötas palju ka ühise heaks, nt. 

Saksa-Lõuna-Aafrika Seltsis, Stuttgarti monumendi 

sihtasutus ja Stuttgart Vana ooperimaja metseenide 

ühing. 1981. aastal autasustati teda teenetemärgiga 

Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of 

Germany. 

Ta ühendas oma leiutistega seadmed ja süsteemid 

ja inimesed oma südamlikkusega. Kui Oskar Lapp 

äkki suri 1987. aastal südameataki tõttu, jättis ta 

maha grupi maailmas tuntud ettevõtteid, kellel 

on vabadus julgust, energiat ja innovatsiooni. Ja 

ettevõtte kultuur mida iseloomustab südamlikkus ja 

avatus. Ta jättis ka sõnumi: kasutage võimalusi, 

mõista klienti ja parandada asju! 

Föderaalne autasu 
Teenete rist lindil Stutt-
garti linnapea Manfre 
Rommeliga 1981LAPP Kabelwerke 

GmbH avamine 
Koos Stuttgarti 

linnapea Manfred 
Rommeliga 

(keskel)

“Sa ei räägi tööst.
Sa saad tööga edasi.”  
Oskar Lapp

6 märts 1956
Pere oli rõõmus 
teise poja üle -
sündis Andreas.

1957
Oskar Lapp tegi 

endale nime leiu-
tisega - maailma
esimene ristküli-
kukujuline pistik.

1957
Leiutas Oskar Lapp 
ÖLFLEX®-i, esimese 
tööstuslikult too-
detud ühendus ja 
juhtkaabel - ettevõtte 
edu aluse.

1958
Trükiti esimene 
reklaam voldik. Samal 
aastal ostis pere maja 
Stuttgart-Vaihingenis.

1959
Ursula Ida ja Oskar Lapp 
asutasid U.I. Lapp KG 
Stuttgart- Vaihingen. Uue 
maja esimene korrus ko-
dust pidi saama ettevõtte 
peakorteriks.

1963
Asutati LAPP Kabel-
werke GmbH. Kait-
senud õigeaegselt 
patenditaotlusega, 
alustas ettevõte 
tootma ÖLFLEX® 
kaableid Stutt-
gart-Vaihingenis.

1965
Ehitati uus ettevõtte 
peakorter ja ümber-
paigutamine Schul-
ze-Delitzsch-Straße 
Stuttgart-Vaihingenis 
koos 30 töötajaga.

5 märts 1962
Ursula Ida ja Oskar 
tähistasid kolmanda 
poja Volkeri sündi.

25. aprill 1987 
Oskar Lapp suri 

südameataki 
tagajärjel vaid 66 

aastaselt.

1976
Oskar Lapp 

avas esimese 
välismaise 

tütarettevõte 
Ameerika Ühend-

riikides.

1981
Oskar autasus-

tatati
Teenetemärgi 

Ristiga. 

1981
Laienemine Aasi-
asse algas reisiga 

Indiasse.
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“Helista läbi.” Tänapäeval tähendab see 

täpselt nii palju kui „Helistage, kui olete läheduses”. 

Kuni 60 aastat tagasi mõistsid elektrikud midagi 

muud. Kuna juhtmed olid kõigil sama värvi, s.t halli 

või musta värvi, peab paigaldaja iga juhtme pinges-

tama ja kuulama, kuidas heliseb „kell“ teises otsas. 

Pole teada, kui sageli segadusi tekkis. Me võime 

ainult oletada, et paljud elektrikud olid meeleheitel, 

sest nad pidid tõmbama iga juhtme eraldi läbi kitsa 

vooliku või jäiga toru. Nii oli see aastani 1957. Siis 

Oskar Lapp töötas endiselt pistikutootja juures ja 

tunnistas iga päev, kuidas paigaldajad pidid vaeva 

nägema juhtmete voolikutesse tõmbamise ja õigesti 

määramisega ühenduste tegemiseks. Kui palju oleks 

paigaldajatel lihtsam, kui kõik juhtmed oleks juba 

kestas ja  värvikoodi abil hõlpsasti tuvastatavad. See 

oleks ka lihtsam, kui materjal on õhuke ja painduv 

ning saaks lõigata trumlilt soovitud pikkuseni. Aga 

see ei olnud nii. Sellepärast pingutas Oskar Lapp et 

see välja mõelda.

Värviliste juhtmete põhimõte, mille Oskar Lapp 

kohe patenteeris, oli hiilgavalt lihtne. Iga võhik sai 

edukalt ühendada lambi: kollane / roheline juhe läks 

kaitsemaanduse külge, sinine ja must juhe 0 ja faasi 

ühendamiseks. Ettevõte pakkus kuni 130 värvilise 

juhtmega kaableid juba varases staadiumis.

Mis on nüüd enesestmõistetav, oli revolutsioon sell-

el ajal - samuti otsus nimetada oma juhtimiskaablid 

kaubamärgi ÖLFLEX® all, luues selliselt esimese 

kaubamärgiga toote tööstuses. Oskar Lapp’s plaan 

leida lahendus oma klientide väljakutsetele oma leiu-

tisega tasus end ära. Sakslase majandusime ajal pal-

jud tööstused olid investeerinud elektrifitseerimisse 

ja alustasid oma süsteemide automatiseerimisega. 

Nad praktilised rebisid sõna otseses mõttes kaablid 

noore ettevõtja käest. 

ÖLFLEX®-iga tegi Oskar Lapp endale nime 

leiutajana, kellel on tugev intuitsioon klientide 

vajadustele jaoks. See keskendumine kliendi va-

jadustele pidi kujundama LAPPi edulugu. 1963. 

aastal arendas ta ristkülikukujlise pistiku, mida 

hiljem turustati kui EPIC®- tuginedes maailma 

esimesele ristkülikukujulisele pistikule mille ta 

oli välja töötanud 1957. aastal oma tollase tööand-

ja jaoks.

Tema leidlikkusel polnud piire - järgnes rohkelt 

arenguid. 1978. aastal registreeris 57-aastane 

SKINTOP®-kaabliläbiviigu, mis oli ka bestseller. 

Oskar Lapp patenteeris arvukalt leiutisi. Näiteks 

plug-in mitme poolusega adapter juhtimiskappide 

jaoks, seade juhtmete ja torude maandamiseks 

või mehhanism, mis blokeerib kaablirullide 

juhusliku lahtikerimise. Ta elas oma motoga: 

„Kui midagi vajab leiutamist, mis võiks inimeste 

elu lihtsustada, ma mõtlen selle välja.“

Nimi Oskar Lapp on lahutamatult seotud geniaalse ÖLFLEX®- värvikoodidega kontrollkaabli 
leiutamisega. Kuid see on vaid üks paljudest näidetest tema leidlikkusest.

SEDA EI EKSISTEERI?  
SIIS LEIUTAB TA SELLE!

“Üks peab olema paindlik
nagu meie kaablid.
Elu nõuab seda.”  
Ursula Ida Lapp

Esimene reklaam 
voldik 1958 
aastal keskendub 
kliendi kasule

Koos oma  kaablitoot-
misega, on ka logistika 
kontseptsioon samuti 
paigas.

L E I U TA J A

IDEEDE MASIN
Oskar Lappi leidlikkus on legendaarne - ja on endiselt panus täna-
sesse. Tema esimene leiutis oli ristkülikukujuline pistik, millele 
järgnes varsti pärast seda ÖLFLEX®. Ilma selle esimese tööstuslikult 
toodetud toite- ja juhtimiskaablita, oleks automatiseerimine tööstus-
es mõeldamatu. „ÖLFLEX®-i leiutamisega pani mu isa Oskar Lapp 
meie ülemaailmselt edukale ettevõttele aluse rohkem kui 60 aastat 
tagasi, ”ütleb Andreas Lapp. Tema vend Siegbert lisab: “Kes oleks 
osanud arvata, et meie kaubamärgiga tooted hoiavad kogu maailma 
liikumas ka täna.”
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Kleenex nina jaoks, Scotch teip: vaid 

vähestel kaubamärkidel õnnestub saada sünonüü-

miks kogu tootekategoorias. See kehtib ka  kaablite 

maailmas: igaüks, kes soovib ÖLFLEXi® saab ala-

ti tugeva juhtkaabli. Nimi on geniaalne kuna see 

ühendab kaks kõige olulisemat omadust kõigist kau-

bamärgi ÖLFLEX® kaablitest: need on vastupidavad 

kemikaalide ja õli suhtes ning on paindlikud ja seega 

mitmekülgsed. Igaüks, kes ütleb ÖLFLEX® viitab au-

tomaatselt LAPP-tootele - paljud bränditootjad, kelle 

toode on muutunud sünonüümiks, kuid pole enam 

tootjaga identifitseeritud, saavad ainult unistada sell-

est. 

Kas Oskar ja Ursula Ida Lapp ennustasid seda edu kui 

nad mõtlesid kaubamärgi nime ettevõtte esimesele 

tööstuslikult valmistatud juhtimiskaablile nende 

kodus Vaihinger Rosentalstraßel 1959. aastal? See 

oli mõlemale selge, et kaubamärkide kasutuselevõtt 

tööstuses oli revolutsioon.

Sest seda polnud kunagi varem olnud enne. Kuid kau-

bamärgiga toode ei vaja lihtsalt meeldejäävat nime, 

see peab vastama ka klientide vajadustele ja peaks 

olema äratuntav. Aga kuidas? Tehnoloogia seadis sel 

ajal piirid ja Oskar Lapp ei suutnud trükkida  kaabli 

ümbrisele erinevaid värve. Seetõttu otsustas ta ÖL-

FLEX®-kaablite sisemuses kasutada oranži märgis-

tuslõnga kaitsejuhil. Kui paigaldaja kaabli läbi lõi-

kas, nägi ta lõnga isegi halva valgustuse tingimustes 

ja teadis et see oli tõeline ÖLFLEX® LAPP-lt. Kuna 

plastid olid peagi saadaval kõigis värvitoonides, 

kuna Oskar Lapp töötas endiselt teises ettevõttes, 

pidi enda ettevõte omanik olema Ursula Ida Lapp ja 

tema abikaasa sai ametlikult teises ettevõttes edasi 

insenerina töötada. Ursula Ida Lappile oli see lihtsalt 

formaalsus, kuna paar vaatas ettevõtet kui nende 

ühist projekti. 50 000 margase stardikapitalina pan-

gagalaen ja novembris 1959 registreeris ta ettevõtte 

U.I. Lapp KG Stuttgarti ringkonnakohtus. Ta ei lask-

nud ennast segada isegi kriitilistest küsimustest.  

“Ma ei räägi korralikult švaabi keelt, aga oskan kind-

lasti töötada nagu švaabid. “

Tööstustoode kui kaubamärk? See 
oli ebatavaline- kuni tuli Oskar Lapp. 
1959. aastal visionäärist ärimees 
ja tema naine Ursula Ida asutasid 
nende oma firma ja lõid kaubamärgi 
ÖLFLEX®, mis on tänapäeval tuntud 
kogu maailmas.

võivad ÖLFLEX® kaablid särada nüüd ka väljastpoolt 

oranžina tehastes ja ehitusplatsidel.

Oskar Lapp oli pioneer pakkudes tööstuse toote 

kaubamärgina. See oli edu mudel ja plaan teisteks 

kaubamärkideks. Kaheksa sellist kaubamärki on 

tänapäeval olemas: ÖLFLEX®-le järgnes EPIC® töös-

tuslik pistik, esmalt metallist, hiljem plastikust. 

Nii sillutas Oskar Lapp teed näiteks sõlmede ja süs-

teemilahenduste jaoks ÖLFLEX® CONNECT. 1977. 

aastal SKINTOP®-kaabliläbiviik  järgnes järgmise 

kaubamärgina. Mitte ainult  ÖLFLEX® kaubamärk 

ei sündinud köögilauas aastal Rosentalstraße 1959. 

Seal Oskar ja Ursula Ida Lapp otsustasid, et nende 

ühine ettevõte tuleks nimetada U.I. Lapp KG. Nimi 

vastas kolmele eeltingimusele: nad tahtsid end esi-

tleda perefirmana ja nimi peaks ka kõlama hea. Ja 

ORANZ REVOLUTSIOON

UNITRONIC® 
andmeside 
süsteemid

ETHERLINE®  
andmeside 
süsteemid 
Etherneti teh-
noloogia jaoks

HITRONIC® 
optilised 
ülekandekande 
süsteemid

SKINTOP®

kaabliläbiviigud
SILVYN®

kaablikaitse ja –
juhtsüsteemid

EPIC®

tööstuslikud 
pistikudühen-
dused

FLEXIMARK® 
markeerimis-
süsteemid

ÖLFLEX®

jõu- ja kontroll 
kaablid

Ettevõtte peakorter aastast 
1965 aastal Schulze-De-

litzsch-Straße, Stuttgart-
Vaihingen

K A U B A M Ä R G I  P I O N E E R

Lugematud hulk 
loodud uuendusi 
suure hulga tood-
ete kohta kaablite 
ja ühendused 
valdkonnas

Kaheksa LAPP kaubamärki
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Mida klient soovib? Iga ettevõtja esitab 

selle küsimuse, mõni varem ja mõni hiljem, mõni is-

egi liiga hilja. Mis Oskari Lapp eriliseks tegi lisaks 

tehnilisele taibule on tema huvi selle suhtes, mis tege-

likult aitab tema kliente. Parim näide on ÖLFLEX®: 

1950. aastate lõpus ei küsinud keegi värvikoodiga 

juhtkaablit PVC-ümbrises, mis võiks  lõigata soovitud 

pikkuseks. Kuid Oskar Lapp sai aru vajadusest sellise 

toote järele, mida veel polnud. See tähendas teatud 

riski, kuid noor ettevõtja keskendus sellele.See jäi nii, 

kuni tema surmani: tema fookuses oli klient.

siiani rakendatakse LAPPis: 360 ° kliendikesksus ja 

kõik ühest allikast tootja asjatundlikkusega.

Tootevalik kasvas kiiresti. Igal aasta lisandus väike-

seid ja suuri uuendusi ja olemasolevate toodete vari-

ante. Asi polnud ainult selles koguses, vaid alati 

selles, mida vajas klient. Nad said kõike LAPP-ilt, 

üks allikas, säästes neile aega ja lao ruumi ja vähen-

dades tellimuste haldamise keerukust. Ja klientidele 

on tagatud et kõik komponendid sobiksid kokku ja 

vastaksid kõrgeimatele kvaliteedikriteeriumitele. Ja 

et nad saaksid neid kõikjalt. 

Noor ettevõte laienes välismaale juba ammu enne 

teisi ettevõtjaid. Oskar Lapp leidis oma esimesed 

turustuspartnerid Šveitsis ja Iisraelis 1960. Ta asu-

tas ettevõtte esimese rahvusvahelise tütarettevõte 

USA-s aastal 1976, kui enamik Saksa ettevõtjaid ei 

julgenud hüpata üle Atlandi. 1981. aastal Oskar ja 

Ursula Ida Lapp avastas oma armastuse India vas-

tu ühendatud äri- ja puhkusereisil. Subkontinendil 

on LAPP tänapäeval tuntud kaubamärk, millel on 

oranž logo rikšade tagaküljel New Delhis. Ettevõte 

on oma tooteid müünud   ka turustuspartnerite abil 

Singapuris, Malaisias, Tais ja Indoneesias 1980. aas-

tast. Kuhu iganes Oskar Lapp läks, ta lõi partnerlus-

suhteid ja leidis sõpru kogu eluks. 

Laienemisega sammu pidamiseks ja pakkumaks 

kõigil mandritel samu teenuseid, ettevõte avas 

rohkem müügikohti ja tootmisüksuseid. Tänapäeval 

hõlmab võrk enam kui 100 välismaist esindajat, 43 

oma müügifirmat ja 20 tootmisüksust koos tipptase-

mel ladudega. 

See tagab, et kliendid Aafrikas või Austraalias 

saavad tellida kõik LAPP tooted ja toimetada need 

ehitusplatsile. Oskar Lapp oleks rõõmus. “Meie isa 

juhatas meie ettevõtet edu saavutamiseks raske töö, 

ambitsioonide ja selge visiooniga sellest, mis on hä-

davajalik. Ta demonstreeris visadust, teedrajavat 

vaimu ja tugevat uuendusmeelsust - ja see on ikkagi 

LAPP DNA, ”ütleb Siegbert Lapp, Lapp Holding AG 

nõukogu esimees.

LAPPlased tegid selle saavutamiseks märkimisväär-

seid jõupingutusi. Ursula Ida Lapp räägib, kuidas 

ta alguses lõikas äsja tootjalt tarnitud kaablid raud-

teejaamas kütmata ooteruumis tellitud pikkusteks. 

Kottidesse pakitud kaablid saadeti kohe järgmisel 

päeval rongiga klientide juurde. Tänutäheks tõi ta 

kohvi ja koogi jaama töötajatele. Kaks noort ettevõtjat 

nägid ka vajakajäämist: suuta pakkuda klientidele 

igakülgset teenindust on vaja rajada oma tootmis- ja 

logistikakoht. 1963. aastal avasid nad oma esimese 

tehase. Seda tehes pani paar aluse strateegiale, mida 

Täisvereline ettevõtja Oskar Lapp rõõmustaks: tema ettevõte areneb suurte sammudega toot-
jast lahenduste pakkujaks. LAPPis saavad kliendid kõike mis seotud ühenduslahendustega - 
kaablisidemetest globaalse logistikakontseptsioonini.

KÕIK ÜHEST 
ALLIKAST

Üks LAPPi esime-
si hinnakirju

S T R AT E E G

Tütarettevõtetega 
kogu maailmas 
ja “kaablipood 
ratastel ” mis 
rändab otse 
kliendi juurde, 
LAPP Group muu-
tub globaalseks 
turuliidriks.

Oskar Lapp (vasakult teine) 
New Jersey kuberneriga

14 | 100 AASTAT OSKAR LAPP | MÄRTS 2021



100 AASTAT OSKAR LAPP -
TULEVIKU PIONEER

“Kaablid ühendavad
praegu ja tulevikus.”  

 Oskar Lapp, 1921-1987

9
9

0
9

2
8

0
2


