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SEMA na veletrhu Střechy Praha / For Pasiv 2019 

Začátkem února probíhal na výstavišti v Praze Letňanech již 21.ročník veletrhu zaměřeného na vše 
kolem střech. 

Tento rok ale došlo konečně k důležité změně. Tradiční veletrh 
Dřevostavby byl před koncem roku zrušen a tak řada vystavujících 
se přidala k veletrhu Střechy Praha a souběžnému veletrhu 
ForPasiv. Čtyři naplněné haly tak prezentovaly svým návštěvníkům 
to nejlepší, co je v těchto oborech na trhu k dispozici. 

SEMA tak jako obvykle nemohla ani zde chybět. Značně 
dominantní postavení softwaru SEMA na našem trhu potvrdilo i
více než 25 vystavovatelů tohoto veletrhu, kteří jsou zároveň i jeho 
aktivními uživateli. Náš stánek byl po celou dobu v obležení jak
potencionálních, tak i stávajících zákazníků kteří nás zavalili 
nesčetnými dotazy. Všichni chválili poslední verzi 19-1 která je 
opravdu nabita řadou skvělých novinek. Nejvíce zmiňovanou je asi 
Zrcadlení dřevěných prvků v konstrukčních rovinách i stěnách, a to jak ve 2D, tak i 3D. 

SEMA ale ukázala, že to není jen o teorii u počítače. Každý 
den veletrhu tak společně s firmou Mafell prezentovala v 
Tesařské aréně propojení mezi softwarem a praxí. První den 
veletrhu to byly „Spoje pomocí styčníkových prvků“, následně 
pak „Výroba části štítové stěny“ a poslední den „Formátování 
dřevovláknitých izolací“. Obrázky ze softwaru, výrobní 
dokumentace a její využití v praxi pak přesvědčilo řadu 
návštěvníků, že software lze plně využít i pro ruční výrobu 
pomocí elektrického nářadí. 

Páteční večer pak patřil setkání uživatelů a partnerů softwaru 
SEMA. Cateringové občerstvení zpříjemnilo řadu zajímavých 
rozhovorů mezi spokojenými uživateli našeho softwaru SEMA, 
který tento rok slaví své 35-leté jubileum!

SEMA Experience – nová verze 19-1 se blíží!

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

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 9000 zákazníků v 55 zemích světa již více než 35 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.

Setkání uživatelů a partnerů SEMA 

Stánek SEMA plně vytížen! 


