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Cégünk a SEMA faépítészeti szoftver segítségével hagyományos ácsolt tetők, szeglemezes 
tetők, fa födémszerkezetes lakó, és nem lakó épületek tervezésével, gyártásával, és 
bérgyártásával is foglalkozik. A faszerkezeti elemek leszabását, megmunkálását a német 
gyártású, Schmidler S6 típusú, CNC vezérelt ácsipari szabászgépünkön végezzük. A 
faépítészeti szoftver, és az ácsipari szabászgép közös munkájának eredménye, hogy az Ön 
által megálmodott faszerkezetet látja életre kelni, majd megvalósulni. 

Az előre szabott ácsszerkezetek előnyei: 

� A Megrendelő, már a látványtervek elkészítésének 
időpontjában előre látja a megvalósuló szerkezetet, 
így az esetleges változtatások, még a gyártás 
megkezdése előtt elvégezhetőek.  

� A számítógépes tervek jóváhagyása után, 
kerül sor a különböző faszerkezeti elemek 
gépi megmunkálására. 

� Az ácsipari szabászgéppel változatos, 
korlátok nélküli megmunkálások 
lehetségesek. A furatok, csapok, és 
bemarások kialakítása után a 
megmunkált fadarabok egyedi 
sorszámot kapnak, melyek 
segítségével egyszerűsödik a 
szerkezet összeállítása.  



� Az előre szabott technológia lényege, hogy az 
építési helyszínre, már csak az előre méretezett, 
majd legyártott faszerkezeti anyagok kerülnek 
kiszállításra, így lényegesen lerövidül a helyszíni 
kivitelezés időtartama, így pénz takarítható meg. 

� A számítógépes tervezés, és a CNC 
vezérelt gépi megmunkálás 
eredménye, a milliméter pontos 
illeszkedés. 

� A CNC előre szabásnak köszönhetően csökken a 
hulladék, nincs többlet anyag felhasználás, nem 
okoz problémát a hulladék elszállítás. 

� A készre szabott tetőszerkezeti elemek, már 
favédőszerrel kezelt állapotban érkeznek az 
építkezés helyszínére. A faanyagvédelem a vágott, 
szabott felületeken is érvényesül. Az előre szabott 
faanyag védőszeres kezelése a gyártóműhelyben a 
leghatékonyabb, és legkörnyezetkímélőbb 
áztatásos eljárással megy végbe. 

� Az esztétikus megjelenés mellett, változatos formai 
kialakítás lehetséges. Olyan csomópontok, megmunkálások 
alakíthatóak ki, amelyeket kézi munkával nem, vagy csak 
nehezen lehetne létrehozni. 

� Szabadságot ad az építészek fantáziájának is, mivel 
bármilyen tagoltságú tér-, tetősík lefedése megoldható. 

� Nyugati minőségű gyártás, elérhető áron. 

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére. 

Kérje ingyenes árajánlatunkat. 
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