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OSKAR LAPP
100 METŲ 

“Jei ką nors reikia išrasti, 
kas gali padėti žmonėms 

lengviau gyventi, aš tai išrasiu.”



OSKAR LAPP
1921 – 1987

2021 m. kovo 20 d. švenčiame ypatingą šeimos ju-

biliejų - mūsų vyrui, tėvui ir seneliui Oskarui Lapp, 

mūsų įmonės įkūrėjui, būtų buvę 100 metų. Mes tai 

naudojame kaip galimybę prisiminti jį - kaip asmenį, 

įkvėpėją ir verslininką. Norėtume nuvesti Jus, mie-

li draugai, klientai ir partneriai, į kelionę per mūsų 

prisiminimus ir jo gyvenimą. Šia jubiliejine brošiūra 

mes pagerbiame jo viso gyvenimo darbą ir dėkojame 

už ilgametį lojalumą mums ir mūsų įmonei.

Jo išradimai sukėlė perversmą ištisose pramonės 

šakose. Oskar Lapp buvo vizionierius ir aistringas 

verslininkas. Aiškiai suprasdamas, kas yra svarbu, 

ir matydamas viziją, kas yra įmanoma, jis pavertė 

mūsų įmonę pasaulinės rinkos lydere. Jo klientai 

visada buvo jo veiksmų svarbiausi jo veikloje: Ras-

damas problemų sprendimus, suprojektavo optima-

liausius sprendimus ir tai taip padarė juos sėkmin-

gus. Savo gyvenimo kelyje jis susidūrė su daugeliu 

žmonių, įkvėpdamas juos savo veržlumu ir nuošir-

dumu. Jam verslas reiškė santykius, kurie dažnai 

virto draugystėmis - tiek namuose, tiek už jų ribų.

Jis yra vienas iš gerai žinomų verslininkų, kuris 

padarė Vokietiją, ypač mūsų gimtąjį Badeno-Viur-

tembergo regioną, stipria verslo vieta. Be jo LAPP 

grupė neegzistuotų. Šiandien 4575 darbuotojai visa-

me pasaulyje kuria, gamina ir parduoda daugiau nei 

40 000 produktų. Su 20 gamybos vietų, 43 parda-

vimo įmonėmis ir daugiau nei 100 tarptautinių at-

stovų. Nepaisant tokio augimo, LAPP grupė išliko 

šeimos įmone. Keturios pagrindinės vertybės – būti 

visada orientuotu į klientą, inovatyviu, orientuotu  į 

sėkmę ir orientuotu į šeimą - kurias nuo pat pradžių 

įtvirtino mūsų vyras, tėvas ir senelis, yra iki šiol  pa-

tikimas kompasas mūsų verslo kultūrai.

Mūsų vyras, tėvas ir senelis iki šiol yra puikus 

pavyzdys. Tiek mums šeimoje, tiek ir daugeliui 

mūsų darbuotojų bei partnerių. Jis gyvena mūsų ver-

tybėse, mintyse ir širdyse. Kai jis mirė 1987 m., Jis 

paliko mus kur kas daugiau nei tiesiog puikią kom-

paniją. Jo palikimas apima ypatingą korporatyvinę 

kultūrą, paremtą žmoniškumu ir tvirtais principais. 

Mes su giliu dėkingumu tęsiame jo gyvenimo darbą 

ir žinome, kad jis būtų patenkintas ir didžiuotųsi, 

kad trečioji LAPP karta jau prisiėmė atsakomybę su 

aiškiai įsivaizduojama vizija.

Norėdami žinoti, kur reikia eiti, turite žinoti, iš kur 

esate. Mūsų vyras, tėvas ir senelis, vyras, išradėjas 

ir verslininkas Oskaras Lapp paliko mums nuostabų 

palikimą. Tai visada mus lydės kelionėje į ateitį.

Pagarbiai, 

Jūsų Lapp šeima

„Jis buvo 
išradingas, 
turėjo daug 
talentų bei 
neįtikėtinai 
daug idėjų 
ir visada su 
jomis kažką 
darydavo.”

JO GYVENIMAS 
SKAIČIAIS
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Oskar ir Ursula Ida Lapp 
žengė žingsnį

1959
Įkūrė U.I. Lapp KG

Stuttgart-Vaihingen

Įmonės pražia su  

50,000
VOKIETIJOS 

MARKIŲ PASKOLA.

PO 6 METŲ
Įmonėje įdarbino  

30 ŽMONIŲ.

Iki 

1987 
m Įkurtos dar

4
įmonės ir  

3 
dukterinės įmonės 
JAV, JK ir Italijoje.
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Versli šeimos vizija apima visas 
kartas: LAPP buvo, yra ir išliks 
šeimos įmone, kuri veikia rem-
damasi principu: mąstyk globaliai, 
veik lokaliai.

Oskaras Lapp buvo ne tik puikus 
išradėjas ir verslininkas. Oskaras 
Lapp buvo šeimos žmogus, kos-
mopolitas ir vizionierius, labai 
mylėjęs žmones - draugus, dar-
buotojus ir klientus. Jis anksti 

įtvirtino ir parodė patikimas 
vertybes, ir principus: „ orientaci-
ja į klientą“, “inovatyvumas”, 
„orientacija į sėkmę“ ir „orientaci-
ja į šeimą“, kurie yra nepakeičiami 
įmonės kultūros komponentai iki 
šiol. Jam būdinga pagarba, 
plokščioji hierarchija, didelis 
skaidrumas ir atvirumas bendrau-
jant. „Žmogiškasis komponentas“ 
yra didžiausia LAPP verslo 
kultūros vertybė.

Jo sūnūs ir vaikaičiai ir toliau vado-
vauja įmonei taip, kaip norėtų 
Oskaras Lapp: „Artumą ir šilumą 
gali jausti visi mūsų įmonės nariai. 
Jei darbuotojai nustos tai patirti, 
tada bus pažeistas vienas iš pagrin-
dinių mūsų verslo ramsčių “, - sako 
Andreas Lapp. Pirmasis anūkų 
kartos atstovas, Matthias Lapp, 
taip pat laikosi savo senelio paliki-
mo: „Įmonė priklauso šeimai, o 
šeima - įmonei“.

ŠEIMA YRA LAPP, O LAPP YRA ŠEIMA
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“Reikia pamatyti ir suvokti galimybes. 

Mes turime kovoti su jais viskuo, ką turime. Tik 

taip jas galima panaudoti “. Tai buvo Oskaro Lapp 

šūkis. Ir jis jas sprendė, pasinaudojo galimybėmis: 

visą savo gyvenimą ir darbą.

Jis gimė 1921 m. kovo 20 d. pasaulyje, kuris at-

sigavo po Pirmojo pasaulinio karo neramumų ir 

pasiūlė neįsivaizduojamas galimybes prasidėjus 

riaumojančiam dvidešimtmečiui. Oskaras Lapp 

daug laiko praleido mažame tėvo įrankių fabrike. 

Jis augo ir vis labiau norėjo dirbti savo sąlygomis. 

Kaip ir jo tėvas, Oskaras turėjo organizacinį tal-

entą ir techninį intelektą, taip pat didžiulę energi-

ją ir ryžtą. Jau nekalbant apie norą spręsti prob-

lemas. Jam patiko gerinti ir tobulinti dalykus. Jis 

baigė mokymą kaip įrankių tekinimo staklių op-

eratorius.

Oskaras prisijungė prie savo tėvų verslo ir greitai 

suprato, kad verslas turi keistis su laiku.

Vizijos turėjimas, ryžtingumas ir novatoriškumas - tai savybės, dėl kurių Oskaras Lapp tapo 
sėkmingu išradėju ir verslininku. Jo gyvenimo darbas yra pasaulinė LAPP grupė. Oskaras 
Lapp kaip žmogus  buvo optimistas, gyvybingas ir nuoširdus. Taip jis suformavo ypatingą 
įmonių kultūrą, kurios pagrindinės vertybės tebegyvuoja ir šiandien.

VEIKSNUS ŽMOGUS -
ŽMOGUS SU ŠIRDIM

Be ilgesnio galvojimo jis iš buitinės technikos gamy-

bos perėjo prie įrankių ir mechaninių pieštukų. Rei-

kalavimai turėjo vėl pasikeisti prasidėjus Antrajam 

pasauliniam karui: reikėjo tekintų dalių oro trans-

porto priemonių pramonei ir lokomotyvų vožtuvų 

kūgių. Kaip jūs juos gaminate? Oskaras Lapp įgijo 

šias žinias per trumpą laiką.

Per tą laiką jis pagilino aistrą technologijoms. Sva-

jojo studijuoti. Bet iš pradžių viskas vyko visai ki-

taip. 1944 m. prieš pat karo pabaigą, Oskaras Lapp, 

atsisakęs stoti į nacių partiją, buvo pašauktas į karo 

tarnybą. Jis pateko į sovietų karo nelaisvę, kur turė-

jo atlikti priverstinį darbą. Jo psichinė jėga padėjo 

tai ištverti. Jis treniravo savo protą žaisdamas šach-

matais - tai neleido jam galvoti apie dalykus, dėl 

kurių jis ilgėjosi. 1949 m. Jis grįžo namo. Jis palygin-

ti gerai ištvėrė įkalinimą ir niekada nekalbėjo apie 

laiką Sibiro lageryje. Tik kai motina šėrė kiaules, jis 

pasakė, kad kiaulių pašaras jam buvo tikras malo-

numas.

1944 – 1949
Prieš pat Antrojo pasaulinio karo 
pabaigą Oskaras buvo pašauk-
tas į karo tarnybą ir tapo sovietų 
karo belaisviu.

1949 jis grįžo namo sveikas ir 
gyvas.

1949 – 1952
Oskaras mokėsi 
mechanikos inžinerijos 
Schmalkaldeno inžineri-
jos mokykloje.

1955
Oskaras Lapp paliko 
Rytų Vokietiją ir tapo
gamybinės įmonės 
atsto vu Pietų Vokieti-
joje.
Ursula Ida su sūnumi 
Siegbertu išvyko kartu.

Gegužės 11, 1951
Ursula Ida ir Oskaras 

atšventė judviejų 
vestuves.

1940
Oskaras prisijungė 
prie savo tėvų 
kompanijos Lapp 
& Roth“ ir pakeitė 
buitinių prietaisų 
gamybą į įrankius 
ir mechaninius 
pieštukus.

Kalėdos 1950
Oskaras Lapp sutiko 
Ursula Ida Emmel-
mann operetės vakare 
Bens-Hausene, kur ji 
atliko pagrindinį vaid-
menį “Valso mergina iš 
Vienos”.

1952 
Oskaras gavo 
pirmąjį darbą

VEB Fahrzeugund
Gerätewerke 

Simson 
tyrimų ir plėtros 

skyriuje.

Birželio 30, 1952
Oskaras tampa 
tėvu. Gimsta jo 
pirmasis 
sūnus Siegbertas.

Kovo 20, 1921
Oskaras 
Lapp gimė 
Benshauzen/
Tiuringijoje kaip 
jauniausias iš 
keturių Idos ir 
Eduardo Lapp 
vaikų.

1939 
Veimaro amatų 
rūmai apdovanojo 
ji prizu, savo 
keliautojo projek-
tui. Prizas buvo 
kruizas laivu į 
Norvegiją.

1936
Oskaras su pui-
kiais rezultatais 
baigė įrankių te-
kinimo mokymus 
Röhm įmonėje 
Zella-Mehlyje.

Oskaro Lapp 
gyvenimas

Lapp šeimos sūnūs Siegber-
tas, Andreasas ir Volkeris 

užaugo kartu su įmone

“Mano vyras buvo talentingas. 
Ji apdovanojo pats Dievas”  
Ursula Ida Lapp

A S M E N Y B Ė
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A S M E N Y B Ė

Oskaras Lapp nepražiopsojo laiko savo naujam 

startui ir įgyvendino svajonę tapti inžinieriumi. 

Jaunajai Vokietijos Demokratinei Respublikai 

skubiai prireikė technikų, ir jis 1952 m. su pagy-

rimu baigė studijas inžinerijos koledže Schmal-

kaldene.

Oskaras taip pat nieko nelaukdamas pradėjo naują 

savo etapą asmeniniame gyvenime. 1950 m. per 

Kalėdas Benshauzeno dainavimo klubas atliko op-

eretę „Valso mergina iš Vienos“. Pagrindinį vaid-

menį atliko Ursula Ida Emmelmann. Jos dainavi-

mas pakerėjo Oskarą Lapp. Savo ruožtu jis pelnė 

Ursula Ida  nuolankumą savo šokių sugebėjimais.

Netrukus po vestuvių 1951 m. gegužę Oskaras Lapp 

pradėjo dirbti inžinieriumi VEB Fahrzeug- und 

Gerätewerk Simson Suhlėje tyrimų ir plėtros skyriu-

je. Tačiau politinė ir ekonominė VDR raida jam sukėlė 

didelį nerimą. Oskaras Lapp norėjo laisvai mąstyti ir Oskarui Lapp augimas reiškė ir internacionalizaci-

ją. 1976 m. Jis įkūrė pirmąją tarptautinę dukterinę 

įmonę JAV. Rinkdamasis būsimus partnerius, jis 

visada rėmėsi draugiškais santykiais. Jis ir Ursula 

Ida laikė „atvirų durų“ duris. Pirmieji pardavimo 

partneriai iš Šveicarijos, Izraelio ir Austrijos buvo 

dažni svečiai savo namuose. Oskaras ir Ursula Ida 

Lapp kelionės į Indiją 1981 m. metu atrado Azijos 

rinką. Siegbertas Lapp prisimena pirmuosius inter-

nacionalizacijos etapus su „labai pažįstama atmos-

fera“.

Šeima buvo svarbiausias dalykas Oskaro gyvenime. 

„Jis buvo tėvas, kuris mums visada skirdavo laiko, 

vakarienėmis, savaitgaliais, iškylomis ir kelionėmis, 

nepaisant visų darbų“, - prisimena Andreasas Lapp. 

Oskaras pasakojo savo sūnums jaudinančias istori-

jas apie piratus ir nuotykius. O Oskaras Lapp mėgo 

tradicijas, tokias kaip pavyzdžiui, šeimos vėlyvieji 

gyventi, todėl nusprendė visam laikui palikti Rytų 

Vokietiją. 

Proga atsirado greičiau nei jis manė: per šeimos atos-

togas Vakaruose jis atsidūrė ligoninėje, todėl pasi-

naudojo proga ir liko visam laikui. Jis niekada dau-

giau nebevažiuos į Benshauzeną, taip pat visą likusį 

gyvenimą atsisakė steigti dukterines įmones Rytų 

Vokietijoje. Maždaug po pusmečio, besilaukiančiai 

Andreaso, Ursulai Ida ir sūnui Siegbertui taip pat 

pavyko pabėgti per Vakarų Berlyną.

Tuo tarpu Oskaras pradėjo energingai kurti savo 

naują egzistenciją. Keletą metų jis atstovavo gamy-

bos įmonei Šiaurės Reine-Vestfalijoje visoje Pietų 

Vokietijoje. Jo požiūris į klientus, stiprūs bendravimo 

įgūdžiai ir šilta asmenybė pavertė jį pardavėju. Kaip 

geras stebėtojas jis atpažino klientų problemas. Pir-

masis jo išradimas buvo stačiakampė jungtis, skirta 

naudoti pramonėje. Be to, jis matė, kaip daug laiko ir 

darbo užima rankiniu būdu įterpti laidus į vamzdži-

us. Oskaras Lapp dar kartą paklausė savęs: „Kaip tai 

galima optimizuoti?“ Jis karštai dirbo prie sprendi-

mo, kuris taptų istorija. 1957 m. Jis sukūrė ÖLFLEX®, 

pirmąjį pramoniniu būdu pagamintą, lankstų ir aly-

vai atsparų valdymo kabelį su spalviniu gyslų žymė-

jimu. “Dabar mes stengsimės tai atnešti žmonėms”, 

- toks buvo Oskaro šūkis. Jis su žmona įkūrė savo 

įmonę ir sukūrė valdymo kabelių rinką.

Įmonė veikė. Jai sekėsi taip gerai, kad jiems teko ras-

ti pastiprinimą. Oskaras Lapp buvo įsitikinęs: „Ar 

pasieksime savo tikslų, ar ne, priklausys nuo to, ar 

pavyks pritraukti tinkamus darbuotojus“. Ir jiems 

pavyko. 1965 m. LAPP dirbo jau 30 darbuotojų. „Jo 

didelės žinios apie žmogų labai prisidėjo prie šio spar-

taus augimo valdymo“, - sako Ursula Ida apžvalgoje.

pusryčiai su skaniausiu naminiu pyragu, kurį kepė 

Ursula Ida.

Oskaras Lappas taip pat daug dirbo bendrajam labui, 

pvz. Vokietijos ir Pietų Afrikos draugijoje, Štutgarto 

paminklo fonde ir Štutgarto senosios operos teatro 

globėjų asociacijoje. 1981 m. Jis buvo pagerbtas Vo-

kietijos Federacinės Respublikos Ordino Kryžiumi už 

nuopelnus .

Prietaisus ir sistemas jis sujungė su savo išradimais, 

o žmones - su nuoširdumu. Kai 1987-aisiais Oskaras 

Lappas staiga mirė nuo širdies smūgio, jis paliko vi-

same pasaulyje žinomų kompanijų grupę, kuriai buvo 

suteikta laisvė drąsai, energijai ir naujovėms. Įmonės 

kultūra, kuriai būdingas nuoširdumas ir atvirumas. 

Jis taip pat paliko žinią: pasinaudokite galimybėmis, 

supraskite klientą ir patobulinkite dalykus!

Apdovanojimo už nuopel-
nus įteikimas iš Štutgarto 
vyriausiojo mero Manfredo 
Rommelio rankų 1981 m.„LAPP Kabelwerke 

GmbH“ atida-
rymas kartu su 
Štutgarto meru 

Manfredu Romme-
liu (centre) 

“Tu nekalbi apie 
darbą. Tu susitvarkai 
su darbu.”  
Oskar Lapp

Kovo 6, 1956
Šeima džiaugėsi 
dar vienu sūnumi - 
gimė Andreasas.

1957
Oskaras Lapp 

išgarsėjo išradęs 
pirmąją pasaulyje 

stačiakampę 
jungtį.

1957
Oskar Lapp išrado 
pirmąjį pramoniniu 
būdu pagamintą 
sujungimo ir valdymo 
kabelį „ÖLFLEX®“ 
- įmonės sėkmės 
pagrindą.

1958
Buvo išspausdinta 
pirmoji reklaminė 
brošiūra. Tais pačiais 
metais šeima nusipirko 
namą Štutgarte-Vaihin-
gene.

1959
Ursula Ida ir Oskaras 
Lapp įkūrė „U.I. Lapp KG 
Štutgarte-Vaihingene. 
Naujųjų namų pirmas 
aukštas turėjo tapti 
bendrovės būstine.

1963
Įkurta „LAPP Kabelw-
erke GmbH“. Apsau-
gota laiku pateikus 
patentą, įmonė 
pradėjo gaminti ÖLF-
LEX® Štutgarte-Vai-
hingene.

1965
Nauja įmonės 
būstinės statyba ir 
perkėlimas į Schul-
ze-Delitzsch-Straße 
Štutgarte-Vaihingene 
su 30 darbuotojų.

Kovo 5,1962
Ursula Ida ir Oskaras 
šventė trečiojo 
sūnaus Volkerio 
gimimą.

Balandžio 25, 
1987 

Oskaras Lapp 
mirė po širdies 

smūgio, kai 
jam buvo tik 66 

metai.

1976
Oskaras Lapp 

atidarė pirmąją 
užsienio dukter-

inę įmonę JAV.

1981
Oskaras buvo 

pagerbtas Ordino 
kryžiumi Už 
nuopelnus.

1981
Plėtra Azijoje

prasidėjo kelione 
į Indiją.
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“Skambink” Šiais laikais tai reiškia tiek 

pat, kiek „Skambinkite, jei esate netoliese“. Iki prieš 

60 metų elektrikai suprato kažką kitokio. Kadangi 

visos gyslos turėjo tą pačią spalvą, t.y. pilką arba 

juodą, montuotojas turėjo kiekvieną laidą paeiliui 

praskambinti. Nežinoma, kaip dažnai klaidos atsir-

asdavo dėl sumaišymo. Galime tik spėti, kad dauge-

lis elektrikų nusivylė, nes jie turėjo traukti kiekvi-

eną gyslą atskirai per siaurą vamzdelį. Tai buvo taip 

iki 1957 m. Tuo metu Oskaras Lapp dirbo pas jungčių 

gamintoją ir kiekvieną dieną matė, kaip montuotojai 

turėjo kankintis traukdami gyslas į žarnas ir teisin-

gai pritvirtindami laidus prie jungties kontaktų ir 

litavimo kilpų. Kiek paprasčiau montuotojams būtų, 

jei visos gyslos jau būtų įmontuotos ir juos būtų 

galima lengvai atpažinti pagal spalvų kodą. Taip pat 

būtų lengviau, jei medžiaga būtų plona ir lanksti 

ir ją būtų galima nupjauti iki norimo ilgio. Bet taip 

nebuvo. Štai kodėl Oskaras Lapp stengėsi jį išrasti.

Spalvotų gyslų principas, kurį tuoj pat užpatentavo 

Oskaras Lapp, buvo labai paprastas. Kiekvienas pa-

saulietis galėjo sėkmingai sujungti žibintą: geltona 

/ žalia gysla atiteko apsauginiam kontaktui, mėlyna 

ir juoda gysla į kitas dvi jungtis. Pradiniame etape 

įmonė pasiūlė paruoštus kabelių variantus su iki 

130 spalvotų gyslų.

Tai, kas dabar yra savaime suprantama, buvo to meto 

revoliucija - taip pat sprendimas pavadinti valdymo 

kabelius  prekės ženklu ÖLFLEX®, sukuriant pirmą-

jį firminį produktą pramonėje. Oskaro Lapp planas 

rasti sprendimą savo klientų iššūkiams pasiteisino.

Vokietijos ekonominio stebuklo metu daugelis pra-

monės šakų investavo į elektrifikavimą ir pradėjo 

automatizuoti savo sistemas. Jie tiesiogine to žodžio 

prasme plėšė praktiškus kabelius iš  jaunojo vers-

lininko rankų.

Su ÖLFLEX®, Oskaras Lapp išgarsėjo kaip išradė-

jas, turintis stiprią intuiciją klientų poreikiams. 

Šis dėmesys klientų naudai turėjo suformuoti LAPP 

sėkmės istoriją. 1963 m. Jis sukūrė stačiakampę 

jungtį, kuri vėliau buvo parduodama kaip EPIC®. 

Remdamasis pirmąja stačiakampio formos jungtimi, 

kurią jis 1957 m. sukūrė savo tuometiniam darbda-

viui. Jo išradingumui nebuvo ribų - sekė daugiau 

pokyčių.

1978 m. 57-erių metų vyras užregistravo SKIN-

TOP® kabelio sandariklį, kuris taip pat buvo best-

seleris. Oskaras Lapp užpatentavo daugybę išrad-

imų. Pavyzdžiui, kištukinis daugiapolis adapteris 

valdymo spintelėms, įtaisas laidams ir vamzdžiams 

įžeminti arba mechanizmas, blokuojantis kabelių ri-

tinių atsitiktinį atsukimą. Jis atitiko savo šūkį: „Jei 

reikia ką nors sugalvoti, tai galėtų padėti palengvin-

ti žmonių gyvenimą, aš tai sugalvosiu“.

Oskaro Lapp vardas yra neatskiriamai susijęs su ÖLFLEX® valdymo kabelio su spalvomis 
pažymėtomis gyslomis išradimu. Bet tai tik vienas iš jo daugelio  išradingumo pavyzdžių.

TO DAR NĖRA?
TUOMET JIS TAI IŠRAS!

„Lankstus turi būti, kaip
mūsų kabeliai.
Gyvenimas to reikalauja.” 
Ursula Ida Lapp

Pirma reklaminė 
brošiūra 1958 
m. Pagrindinis 
dėmesys skiriamas 
pranašumams

Su savo kabelių gamyk-
la, logistika taip pat 
apgalvota

I Š R A D Ė J A S

IDĖJŲ MAŠINA
Oskaro Lapp išradingumas yra legendinis - ir vis dar yra įsipareigo-
jimas. Pirmasis jo išradimas buvo stačiakampė jungtis, po kurios 
netrukus atsirado „ÖLFLEX®“. Be šio pirmojo pramoniniu būdu pa-
gaminto maitinimo ir valdymo kabelio, pramonėje neįsivaizduojama 
automatika. „Išradęs„ ÖLFLEX® “, mano tėvas Oskaras Lapp daug-
iau nei prieš 60 metų padėjo pagrindą mūsų sėkmingai veikiančiai 
įmonei visame pasaulyje“, - sako Andreasas Lapp. Jo brolis Siegber-
tas priduria: „Kas galėjo pagalvoti, kad mūsų firminiai gaminiai leis 
šiandien visam pasauliui judėti“.
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“Kleenex“ nosiai, „Scotch“ juosta popie-

riui: tik keli prekės ženklai sugeba tapti visos pro-

duktų kategorijos sinonimais. Tai pasakytina ir apie 

kabelių pasaulį: kiekvienas, kuris nori „ÖLFLEX®“, 

visada gauna tvirtą valdymo kabelį. Šis pavadini-

mas yra nepaprastas, nes sujungia dvi svarbiausias 

visų „ÖLFLEX®“ prekės ženklo kabelių savybes: 

jie atsparūs cheminėms medžiagoms ir alyvai, yra 

lankstūs ir todėl universalūs. Kiekvienas, sakantis, 

kad ÖLFLEX® automatiškai nurodo LAPP produktą 

- daugelis prekės ženklų gamintojų, kurių produktas 

tapo sinonimu, bet nebėra tapatinamas su gamintoju, 

gali apie tai tik pasvajoti.

Ar Oskaras ir Ursula Ida Lapp prognozavo šią prekės 

ženklo sėkmę, kai 1959 m. dirbo prie pirmuoju pra-

moniniu būdu pagaminto valdymo kabelio savo name 

Vaihinger Rosentalstraße? Abiem buvo aišku, kad 

prekių ženklų pristatymas pramonėje buvo revoliuci-

ja. Nes to niekada nebuvo.

Tačiau firminiam produktui reikia ne tik patrauklaus 

pavadinimo, jis taip pat turi atitikti klientų poreikius 

ir turėtų būti atpažįstamas. Bet kaip? Technologijos 

tuomet buvo ribotos ir Oskaras Lapp negalėjo atspaus-

dinti skirtingas spalvas ant kabelio apvalkalo. Todėl 

jis nusprendė įdėti į „ÖLFLEX®“ kabelių vidų ant 

apsauginio laidininko oranžinį žymėjimo siūlą . Kai 

montuotojas nukirpdavo laidą, jis pamatydavo siūlus, 

net esant blogoms apšvietimo sąlygoms ir tikrai žino-

jo, kad tai buvo tikras ÖLFLEX® iš LAPP.

Pavadinimas atitiko keliamas sąlygas: jie norėjo save 

pateikti kaip šeimos įmonė, be to pavadinimas taip 

pat turėtų skambėti gerai. Kadangi Oskaras Lapp tuo 

metu oficialiai dirbo kitoje įmonėje, sukurta jų įmonė 

priklausė Ursulai Ida Lapp, o Oskaras Lapp buvo 

įdarbintas kaip įmonės inžinierius. Ursulai Ida Lapp 

tai tebuvo formalumas, nes pora į įmonę žvelgė kaip į 

savo bendrą projektą. 

Su 50.000 vokiškų markių banko paskola kaip pra-

diniu kapitalu ji 1959 m. lapkritį Štutgarto apylinkės 

teisme užregistravo įmonę U.I. Lapp KG. Ten ji ne-

leido savęs purtoma kritiškais klausimais. “Nors aš 

nekalbu taisyklinga švabų kalba, bet tikrai galiu 

dirbti kaip švabai”.

Pramoninis produktas kaip firmin-
is daiktas? Tai buvo neįprasta - kol 
nepasirodė Oskaras Lapp. 1959 m. 
vizionierius verslininkas ir jo žmona 
Ursula Ida įkūrė savo įmonę ir kartu 
su ÖLFLEX® sukūrė prekės ženklą, 
kuris šiandien yra žinomas visame 
pasaulyje.

Kadangi netrukus bus galima įsigyti visų spalvų 

plastikų, ÖLFLEX® kabeliai gamyklose ir statybvi-

etėse ant būgnų pradės švytėti oranžine spalva.

Oskaras Lapp turėjo idėją sukurti pramoninį produktą 

kaip firminį gaminį. Tai buvo sėkmės pavyzdys ir kitam 

prekių ženklų planui. Aštuoni tokie prekės ženklai eg-

zistuoja ir šiandien: po ÖLFLEX® sekė EPIC® pramon-

inė jungtis, pirmoji pagaminta iš metalo, vėliau iš plas-

tiko. Taip Oskaras Lapp nutiesė kelią kabelių pynėms 

ir sisteminiams sprendimams ÖLFLEX® CONNECT. 

1977 m. SKINTOP® kabelių sandariklis sekė kaip ki-

tas prekės ženklas. Tai buvo ne tik „ÖLFLEX®“ prekės 

ženklas, gimęs prie virtuvės stalo Rosentalstraße 1959 

m. Čia pat Oskaras ir Ursula Ida Lapp nusprendė, kad jų 

bendra įmonė turėtų būti vadinama U.I. Lapp KG.

ORANŽINĖ REVOLIUCIJA

UNITRONIC® 
Duomenų 
perdavimo 
sistemos

ETHERLINE®  
Duomenų 
perdavimo
sistemos 
ethernet
technologija

HITRONIC® 
Optinės 
duomenų 
perdavimo 
sistemos

SKINTOP®

Kabelių san-
darikliai

SILVYN®

Apsauginės 
rankovės
ir lankstūs 
kanalai

EPIC®

Pramoninės 
jungtys

FLEXIMARK® 
Žymėjimo 
sistemos

ÖLFLEX®

Maitinimo ir 
valdymo ka-
beliai

Įmonės pagrindinė būstinė 
nuo 1965 Schultze-De-

litzsch-Straße,
Stuttgart-Vaihingen

P R E K I N I O  Ž E N K L O  P I O N I E R I U S

Nesuskaičiuo-
jamos naujovės 
sukuria didžiulę 
kabelių ir jungčių 
produktų įvairovę 

Aštuoni LAPP prekės ženklai
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Ko nori klientas? Kiekvienas verslininkas 

užduoda šį klausimą, kiti anksčiau, kiti vėliau, 

kiti net per vėlai. Kas pavertė Oskarą Lapp labai 

ypatingu yra ne tik jo techninis supratimas, bet ir  

jo nuojauta tam, kas iš tikrųjų padeda klientams. 

Geriausias pavyzdys yra „ÖLFLEX®“: 5-ojo dešimt-

mečio pabaigoje niekas neprašė valdymo kabelio su 

spalvomis pažymėtomis gyslomis PVC apvalkale, 

kurį būtų galima nukirpti iki norimo ilgio. Tačiau 

Oskaras Lapp suprato, kad reikia produkto, kurio 

dar nebuvo. Tai kėlė tam tikrą riziką, tačiau jaunas 

Du jaunieji verslininkai taip pat įžvelgė trūkumų: 

norėdami suteikti klientams visapusiškas paslaugas, 

jie turėjo įsirengti savo gamybos ir logistikos vietą. 

1963 m. Jie atidarė savo pirmąją gamyklą. Tai dary-

dami, jie padėjo pagrindą strategijai, kuri vis dar tai-

koma LAPP:  360 ° orientacija į klientus ir viskas iš 

vieno šaltinio, turint gamintojo kompetenciją. 

Produktų asortimentas sparčiai augo. Nei metai 

nepraeidavo be mažesnių ir didesnių naujovių bei es-

amų produktų variacijų. Tai buvo ne tik apie kiekį, 

bet ir apie tai, kokią naudą gaudavo klientai. Jie viską 

gaudavo iš vieno šaltinio - LAPP, taip taupydami savo 

laiką, vietą sandėlyje bei sumažindami užsakymų ir 

valdymo sudėtingumą.  Klientai buvo užtikrinti, kad 

visi komponentai derės tarpusavyje ir atitiks aukšči-

ausius kokybės kriterijus. 

Ir kad jie gali juos gauti bet kur. Jauna įmonė užsieny-

je išsiplėtė gerokai anksčiau nei kiti verslininkai. Os-

karas Lapp surado savo pirmuosius platinimo partne-

rius Šveicarijoje ir Izraelyje 1960 m. Jis įkūrė pirmąją 

tarptautinę bendrovės dukterinę įmonę JAV 1976 m., 

kai dauguma vokiečių verslininkų neišdrįso žengti 

šuolio per Atlantą. 1981 m. Oskaras ir Ursula Ida Lapp 

savo meilę Indijai atrado bendroje verslo ir atostogų 

kelionėje. Subkontinente LAPP šiuo metu yra gerai 

žinomas prekės ženklas, kurio oranžinį logotipą gali-

ma pamatyti gale ant Naujojo Delio rikšų. Įmonė nuo 

1980 m. pardavė savo produktus per platinimo part-

nerius Singapūre, Malaizijoje, Tailande ir Indonezi-

joje. Kur Oskaras Lapp beėjo, jis užmegzdavo partn-

erystes ir susirasdavo draugus visam gyvenimui.

Siekdama neatsilikti nuo plėtros ir galimybės pasiūly-

ti tas pačias paslaugas visuose žemynuose, bendrovė 

atidarė daugiau prekybos ir gamybos vietų. Šiandien 

tinklą sudaro daugiau nei 100 užsienio atstovų, 43 

savo prekybos įmonės ir 20 gamybos vietų su mo-

derniausiais sandėliais. Tai užtikrina, kad klientai 

iš Afrikos ar Australijos gali užsisakyti visus LAPP 

produktus ir pristatyti juos į statybvietę per trumpą 

laiką - kai kuriais atvejais net per 24 valandas arba 

pačiu laiku. 

Oskaras Lapp būtų patenkintas. „Mūsų tėvas atvedė 

mūsų įmonę į sėkmę sunkiu darbu, ambicijomis ir 

aiškia vizija, kas yra esminis dalykas. Jis parodė at-

kaklumą, novatorišką dvasią ir jėgą - ir tai vis dar yra 

LAPP DNR “, - sako Siegbert Lapp,„ Lapp Holding AG 

“stebėtojų tarybos pirmininkas.

verslininkas visvien buvo pastebėtas. Taip išliko iki 

pat jo ankstyvos mirties: jo dėmesys buvo sutelktas 

į klientą.

Lapp dėjo daug pastangų, kad tai pasiektų. Ursu-

la Ida Lapp pasakoja, kaip pradžioje ji nešildomoje 

geležinkelio stoties laukimo salėje karpė kabelius 

reikiamais ilgiais, kuriuos ką tik pristatė gaminto-

jas. Supakuoti maišeliuose jie buvo išsiųsti klien-

tams sekančiu traukiniu.  Kaip padėką stoties dar-

buotojams ji atsinešė kavos ir pyrago.

Grynakraujis  verslininkas Oskaras Lapp būtų patenkintas: jo įmonė labai sparčiai vystosi nuo 
gamintojo iki sprendimų tiekėjo. LAPP klientai gauna viską, kas susiję su prisijungimo spren-
dimais - nuo kabelių dirželių iki pasaulinės logistikos koncepcijos.

VISKAS IŠ VIENO 
ŠALTINIO

Vienas iš pirmųjų 
LAPP kainoraščių

S T R AT E G A S

Su dukterinėmis 
įmonėmis visame 
pasaulyje ir „ka-
belių parduotuve 
ant ratų“, kuri 
keliauja tiesiai 
pas klientą, LAPP 
grupė tampa 
pasaulinės rinkos 
lydere.

Oskaras Lapp (2-as iš kairės) 
su Niu Džersio gubernatoriumi
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100 METŲ OSKAR LAPP -
ATEITIES PIONIERIUS 

„Kabeliai sujungia
 dabartį ir ateitį.”  

 Oskar Lapp, 1921-1987
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