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SEMA získala Čestné uznání veletrhu Střechy Praha za verzi 20-1 

Veletrh je za námi a s potěšením můžeme oznámit, že SEMA obdržela v soutěži o nejlepší exponáty 

veletrhu s názvem "Zlatá taška" Čestné uznání veletrhu Střechy Praha 2020. 

Druhé Čestné uznání obdržela firma Mafell a odborná porota této soutěže tak potvrdila, že SEMA+MAFELL 

je dokonalé spojení profesionálních produktů pro tesaře a truhláře. Na stánku i v několika prezentacích na 

pódiu jsme představili i 3D scannování a přímý import "mračna bodů" ze skeneru FARO. 

    

Jedinečná funkce: Mračno bodů zaměřené pomocí laserového 3D skeneru lze přímo importovat do softwaru 

SEMA a využít ho tak pro další konstruování. To přináší enormní časové a finanční výhody, protože 

zaměřená konstrukce budovy je kompletně k dispozici s milimetrovou přesností. Zda Mračno bodů obsahuje 

čtyři miliardy bodů, nebo třeba i dvakrát více, není pro výkon programu vůbec relevantní. To je možné pouze 

u SEMA! 

SEMA tímto nastavuje nové hranice při zpracování a následném využití digitálních 3D- dat v CAD softwaru. 
Libovolné řezy lze z Mračna bodů získat velmi rychle a jednoduše jen díky několika kliknutím včetně všech 
relevantních zaměřovacích bodů pro další projektování a konstruování. 

Velkou výhodou Mračna bodů je to, že program nabízí virtuální prezentaci reality - neexistuje lepší podklad 
pro konstruování. 

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 
e-Mail:info@sema-soft.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 
verzích a je úspěšně používáno u více než 9800 zákazníků v 54 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. 
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