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SEMA na veletrhu Pragoligna Praha 2018 

V termínu 11.-13.10.2018 se na holešovickém výstavišti v Praze uskutečnil již 16. mezinárodní veletrh 
strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. 

Vzhledem k zaměření tohoto veletrhu je téměř nemyslitelné, že by SEMA se svým „dřevařským“ softwarem 
na takovéto akci mohla chybět… 

Krásné a nezvykle teplé říjnové dny se ale bohužel podepsaly na 
návštěvnosti veletrhu a tak ve srovnání s předchozími ročníky byl 
znatelný úbytek návštěvníků... I přesto se ale našli skalní příznivci 
kteří se rozhodli veletrh navštívit a seznámit se s novinkami v tomto 
oboru. Největší zájem u našeho stánku tak byl hlavně na možnosti 
programu SEMA ve směru kreslení schodů a následného výstupu 
na truhlářské CNC stroje. SEMA Connect je opravdu dokonalé 
řešení umožňující zásobovat daty téměř každé CNC a tvorba 
výrobních dat schodů je opravdu otázkou jen několika kliknutí: 
SEMA connect powered by alphacam 

Ti, kteří nás osobně navštívili, měli navíc i možnost nahlédnout 
„pod pokličku“ nově přiravované verze 19-1, která je těsně před 
dokončením a bude uvedena na trh začátkem tohoto prosince. 
Podle jejich vyjádření je opravdu na co se těšit ! 

SEMA Experience – nová verze 19-1 se blíží! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SEMA connect powered by alphacam“ (https://youtu.be/SRd64IDtOvw) 

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

SEMA Česká republika. 
SEMACZ s.r.o. 
Větrovy 104 
CZ - 390 01 Tábor 
Tel.: +420 381 210 179 
Fax: +421 381 210 179 
e-Mail: semacz@centrum.cz 
Web: www.sema-soft.cz 

 

 

SEMA schody - od projektu až po výrobu 

https://youtu.be/SRd64IDtOvw
https://www.facebook.com/semasoft.cz
mailto:info@sema-soft.de
http://www.sema-soft.de/
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Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevostaveb, 
schodů a také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových ver-
zích a je úspěšně používáno u více než 8900 zákazníků v 54 zemích světa již více než 33 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/

