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SEMA účastníkem obou veletrhů Dřevostavby i Střechy 
Praha

V krátkém sledu se začátkem února konaly v Praze dva velethy zaměřené na dřevostavby a střechy. 

První z nich s názvem Dřevostavby byl v 
termínu 2.-5.2.2017. Svým zaměřením se úzce 
specializuje na vše, co se výroby, výstavby i
materiálů ve směru těchto konstrukčních 
systémů týká.  Vedle koncových zákazníků se 
zájmem postavit si dřevostavbu tak přišlo i 
dostatech odborníků a řemeslníků kteří se 
chtěli seznámit s novými trendy na trhu. I díky 
tomu tak byl stánek SEMA neustále vytížen a
mohli jsme představit řadu nových funkcí a 
vylepšení které aktuální verze 17-1 přináší. 
Dominantní postavení softwaru SEMA na trhu
pak potvrzovalo více než 20 SEMA zákazníků, 
kteří se veletrhu účastnili i jako vystavovatelé. 

Po třech dnech na tento veletrh navázal další, 
tentokrát to byly Střechy Praha na výstavišti v 

Letňanech. Co se týká počtu vystavovatelů, zdá se že veletrh chytl druhý dech a po částečné stagnaci v 
minulých letech se opět zdárně postavil na nohy. Ani zde tedy SEMA nechyběla stejně tak jako opět velký 
počet našich zákazníků v řadách vystavovatelů. Příští rok se bude konat již jubilejní 20.ročník a tak se 
těšíme čím nás překvapí. 

Vraťme se ale zpět k našemu programu a 
novinkám. Pokud to shrneme z obou veletrhů 
dohromady, asi nejvíce kladných hodnocení
měl nový modul Designér oken a dveří jež 
všichni zákazníci s platnou servisní podporou
k modulům pro stěny získali v rámci nové 
verze 17-1 zdarma. Vizualizace domů pro 
zákazníky jsou tak opět dokonalejší a výrobci 
mohou svým dodavatelům oken a dveří 
připravit mnohem detailnější podklady. Na 
Střechách Praha byla se zájmem také 
předváděna klempířská část softwaru určená 
pro plechové obklady fasád.

https://www.youtube.com/watch?v=0MpP7-lcE1M
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SEMA Experience – stabilní a spolehlivý partner!

Další informace získáte také na www.facebook.com/semasoft.cz nebo přímo u: 

SEMA Česká republika.
SEMACZ s.r.o.
Větrovy 99 
CZ - 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 210 179
Fax: +421 381 210 179
e-Mail: semacz@centrum.cz
Web: www.sema-soft.cz

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevotaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8500 zákazníků ve 54 zemích světa již více než 30 let. Abychom mohli plynule budovat naší pozici 
na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v 
průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz


