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SEMA na veletrhu Woodtec  
Na konci ríjna a zacátku listopadu probehal na brnenském výstavišti v pravidelném dvouletém cyklu 
již patnáctý rocník veletrhu zamereného na zpracování dreva a nábytek s názvem Woodtec. 

Tento veletrh, který je oblíbený mezi odbornou veřejností 
reprezentovanou hlavně truhláři, letos navštívilo více než 11.000 
návštěvníků. Na veletrhu se prezentovalo více než 300 firem. Ani 
SEMA zde nemohla se svým softwarem (na rozdíl od veškeré 
konkurence) chybět. Jako vždy na tomto veletrhu byl zájem zaměřen 
hlavně ve směru výroby schodů, nicméně potencionálním zájemcům 
jsme měli možnost předvést i řadu prezentací jak pro dřevostavby, 
tak i tesařské konstrukce a klempířské systémy. Všichni byli 
uchváceni jednoduchostí a intuitivností ovládání softwaru a taktéž 
rozsáhlými možnostmi, jež naše softwarové řešení nabízí. 

Hlavně novinky verze 17-2 v oblasti detailů 
schodů a hlavně rychlost změn a úprav u 
„Schodů na Polygon“ přesvědčilo několik 
stávajících zákazníků, že Update na Schody 
PROFI je opravdovým ulehčením a zvýšením 
efektivity a možností pro jejich práci. 

Filmu: Dodatečný přepočet geometrie schodů 
a optimalizace pro export na CNC stroje 

www.youtube.com/watch?v=0_14f4loDlM 

 

 

 

 

 

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 

 
Různé varianty schodů rychle díky asistentu schodů 
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