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Klempířské systémy 

Stánek SEMA

SEMA na IBF/DSB v Brně
Předposlední dubnový týden byl tentokrát ve znamení stavebního velketrhu v Brně. 

I zde SEMA na svém stánku, společně s Asociací 
dodavatelů montovaných domů, jejímž je nově 
partnerem, představila přednosti aktuální verze 15-1 a 
dala nahlédnout i do nové verze 15-2, jejíž oficiální
uvedení bude následovat v nejbližších týdnech. Zvláště 
modul pro klempířské systémy vzbudil mezi 
návštěvníky velký zájem. Dosud nevídaná detailnost 
zakreslení plechových spojů, přesnost výstupních dat, 
perfektní funkčnost ve všech směrech. rychlost zadání 
a zpracování – to vše jsou známé přednosti nejenom 
nového Klempířského modulu ale celého softwaru 
SEMA.

V pátek probíhala v rámci veletrhu i Konference Forum
střech 2015 a vyhlášení Střechy roku. Jednou z 
dopoledního bloku přednášek pak bylo Kreslení 
střešních konstrukcí ve 3D kde byly prezentovány 
možnosti softwaru SEMA.

Nová funkce je jako vždy zpřístupněná na 
internetu v podobě Highlight filmu pod: Software
pro klempíře

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


