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Revit 
 
Basis  

 

  

 
Kursusbeskrivelse 
For at du kommer godt igangsat med Revit er det vigtigt at du lære brugerfladen at 

kende, det gør dig i stand til hurtigt at finde de ønskede værktøjer. 

 

Vi tager udgangspunkt i et enfamiliehus. 

 

For at starte et projekt korrekt, starter vi med at få styr på bygningens højder, det kan 

for eksempel være etagehøjderne. 

 

Nu skal der tegnes en plan op med forskellige foruddefinerede vægge, døre og vinduer, 

for at du kan benævne de enkelte rum, indsætter vi rum og navngiver dem. 

Der skal nu også sættes et tag på huset. 

 

Du lære også at lave l planen, til en møblering-, og en målplan. 

 

 
 

Efter at vi har lavet en plan, facader, snit og detaljehenvisninger, skal de målsættes og 

have tekster skrevet på tegningerne. 

 

For at kan færdiggøre facader, kommer vi også ind på hvordan du kan anvende diverse 

2D værktøjer. 

 

Til sidst sættes afbildningerne af huset på papir så du kan udskrive dem på en printer 

eller plotter. 

 

Nogle af de emner vi gennemgår er: 

- Vægge 

- Døre og Vindue 

- Rum 

- Tage 

- Tekst og målsætning  

- 2D værktøjer   

- Sheets / print 

 

 www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s 

 www.facebook.dk/cadxpertas 

 

http://www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s
http://www.facebook.dk/cadxpertas
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

 

Formål 

Du får kendskab til hvordan du kan modellere/tegne et etplans hus, så vi gennemgår 

plan -, snit, og facade tegninger, og hvordan du modellere dem op. 

 

Forudsætninger 
Vi anbefaler at du have kendskab til tekniske tegninger i byggebranchen og en 3D 

forståelse. 

 

Varighed 

2 Dage 

 

Økonomi 

Prisen for kurset er 6.700,00 kr. eksklusiv moms 

 

Videre forløb 
Efter dette kursus kan du vælge alle kurser som omhandler Revit, alt efter hvilken 

branche du er indenfor. Se vores kursus udbud. 

 

Undervisningsform  

Kurset foregår som instruktørundervisning, kursisten får efter instruktion fra 

underviseren, selv lov til at teste mulighederne af. 

Alle instruktørerne ved CADXpert a/s er ATC instruktører og er ligeledes Revit 

Architecture Certified Professionelle og har mere end 40 års erfaring tilsammen. 

 

Kursussted 

Kurset udbydes af CADXpert a/s og afholdes i Aalborg, Aarhus, Horsens og Greve. 

 

Kursusmateriale og sprog 

De undervises på dansk, og efter CADXperts eget udviklet kursusmateriale. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Tilmeld dig direkte i kursuskalenderen eller ring på telefon 

 76 288 110, hvis du har behov for rådgivning, om kurser.  
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