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SEMA zásobuje daty další Hundegger K2i ve firmě 
První Chodská s.r.o. 

18.5.2017 proběhlo slavnostní otevření nové haly a uvedení do provozu nového CNC tesařského cen-
tra Hundegger K2i ve firmě První Chodská s.r.o. nedaleko Domažlic. 

Program byl oficiálně zahájen jednatelem firmy panem Ing. Vladimírem Zábranským a došlo i na symbolické 
přestřihávání pásky. Akce se zúčastnilo kolem 100 lidí jak z řad zákazníků, tak i zaměst-nanců firmy. SEMA, 
v jejímž programu tým TESARIO zpracovává své zakázky a připravuje výrobní data pro stroj, se zde 
prezentovala na svém výstavním stánku také a díky tomu mohla hned na místě předvést jak rychle lze 
rozkreslit libovolnou konstrukci a díky několika kliknutím vytvořit výrobní data pro stroj… 

Více než 40 tesařských CNC strojů pracujících se softwarem SEMA v Čechách a na Slovensku se tak 
rozrostolo o další kus a SEMA opět posílila již tak značně dominantní postavení na trhu. 

Firmě přejeme hodně zakázek a spokojených zákazníků a těšíme se na další spolupráci! 

Na akci samozřejmě nechybělo dobré občerstvení jako pečené prase a další pochutiny, náladu 
zpříjemňovalo i vychlazené pivo, které v horkém dni jistě přišlo vhod. Fotky z akce jsou k nalezení na 
https://www.facebook.com/pg/DrevovyrobaTesario/photos/?tab=album&album_id=1295058850591673  

 

SEMA Experience – správná volba pro vaši budoucnost! 

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 
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SEMA stánek 
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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 

http://www.sema-soft.cz/

