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SEMA si připravuje budoucí generace 

Střechy Praha 2022 – největší veletrh na našem území pro střechaře i dřevostavby proběhl v termínu 
3.-5.3.2022 na výstavišti v Letňanech.  

Po dlouhých dvou letech, kdy se víceméně nic nedělo, to byl první standartně konaný veletrh. SEMA nemohla 
ani tentokrát chybět. Na stánku jsme prezentovali aktuální verzi SEMA V22-1 a zároveň i možnosti 3D 
skenování a propojení s naším softwarem. Na toto téma jsme pak měli i dvě prezentace na hlavním půdiu kde 
jsme návštěvníkům ukázali možnosti těchto měření a nasazení na konkrétních příkladech z praxe. 3 
prezentace pak byly i ve spojení s firmou Mafell a propojení tesařského softwaru a profesionálního nářadí…  

    

Na stánku nás navštívila i řada zájemců i stávajících zákazníků. Jeden z nich pak přivedl i své potomky které 
jsme seznámili se základy programu a jeho možnostmi…večer pak nám zaslal foto s tím, že kluci opět sedí u 
počítače ale tentokrát mají úplně novou hru od které se nemohou odtrhnout – školní verze SEMA 22-1!  
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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 verzích 
a je úspěšně používáno u více než 10.000 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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