
Kurs for: Designere, Arkitekter, Mekaniske tegnere, Industrielt design,
Byggmestere, Rørleggere, Kart og planlegging, Entreprenører, med flere.

Se videoer som viser TurboCAD, www.TurboCAD.no/video
Påmelding: http://www.turbocad.no/paamelding.php

Lær 2D og 3D DAK tegning på 6 uker.
Lær å tegne smart og nøyaktig, raskt og effektivt.

3 ukers selvstudie og deretter 3 uker kurs i Bamble.  
2D og 3D DAK tegning med TurboCAD Pro Platinum v21 

     
Først 3 uker selvstudie med videoopplæring og  

 personlig oppfølging via TeamViewer.
Deretter et 3 ukers intensivt kurs i Bamble (150 timer)

Se mer info www.TurboCAD.no/nav.html

                       Pris for et fullt opplegg, 6 uker, er kun kr. 25.000 inkl.mva.
                   *) Pris uten TurboCAD er kun kr. 18.000 (Det er ingen mva. på kurs)
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OPPSTART
3 mars 2014

Bamble



Lær 2D og 3D DAK tegning på 6 uker.
Lær å tegne smart og nøyaktig, raskt og effektivt

3 ukers selvstudie og deretter 3uker kurs i Bamble.  
2D og 3D DAK tegning med TurboCAD Pro Platinum v21

     
3 uker selvstudie med videoopplæring og oppfølging via TeamViewer

3 uker intensivt kurs i Bamble (150 timer)
Se mer info www.TurboCAD.no/nav.html

Uke 1 Selvstudie: 
Selvstudie med videoer og oppfølging via fjernhjelp med TeamViewer

Grunnleggende videoer Del 1, Del 2, Del 3

Uke 2 Selvstudie: 
Selvstudie med videoer og oppfølging via fjernhjelp med TeamViewer

Grunnleggende videoer Del 4, Del 5

Uke 3 Selvstudie: 
Selvstudie med videoer og oppfølging via fjernhjelp med TeamViewer

Videoer om WorkPlane og 3D verktøyene

Uke 4 i Bamble:
Grunnleggende, Nybegynner.

Dag 1: Programoversikt. Toolbarene. 2D tegneverktøyene og snapp. Hurtigknapper.
Dag 2: Select og Edit Tool. Modifisering, linje-, array- og radialkopiering, målsetting. Boolean.
Dag 3: Paletter, Block, Layer, Selection Info, Design Director, ModelSpace/PaperSpace. Skravur.
Dag 4: 3D-verktøyene og Arbeidsplan. ACIS, History med PartTree, 3D Boolean, Fillet, Champher,        
           Shell, Symbol-bibliotek mm. Palletter, Layer, SE, Snitt og PaperSpace
Dag 5: Sweep, Forskjellige Loft, Extrude og CopyPattern og Quick Pull mm.
           3D Modify, Bend og Unbend mm. Assemble, Mer om PartTree og Teksturering.

Uke 5 i Bamble:
Teksturering, RenderStudio, Lys og omgivelser.

Dag 6: Render Studio, Pattern, Reflectance, Transparency, Texture, Wrapping, Lys
Dag 7: Render Studio, Pattern, Reflectance, Transparency, Texture, Wrapping, Lys
Dag 8: Render Studio, Pattern, Reflectance, Transparency, Texture, Wrapping, Lys
Dag 9: Render Studio, Pattern, Reflectance, Transparency, Texture, Wrapping, Lys
Dag 10: Luminances, Envirements, LightWorks vis a vis RedSDK
 

Uke 6 i Bamble  :
Hustegning - byggteknikk. Databaser og materiallister. Animasjon.

Dag 11: Arkitektverktøyene, vegg, vegg fra basislinje, dør, vinduer, trapper, rekkverk, målsetting og  
    Styler. Bytte en Style. Endre eller lage egne Styler. Smarte objekt-valgmetoder. 
Dag 12: Arkitektverktøyene, Tak, Slabber, Snitt og målsetting.  
Dag 13: Palletter, Layer, SE, Snitt og PaperSpace. Viktigheten med Blocker og Layer 0.
Dag 14: Litt om kart og 3D modeller. Terrengverktøyene. GPS til TurboCAD
Dag 15: Eksport/import til andre DAK-format. Databaser, Materiallister. Animering av en tegning.
    Gode tips for viderebehandling med fotoredigering og hvordan lage egen hjemmeside
    Til slutt gir vi en kort repetisjon. Kort selvtest. Kursdeltakerbevis.
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TurboCAD
TurboCAD er et åpent 2D og 3D DAK tegnepro-
gram, som dekker de aller flestes behov.
Programmet er bygd opp på samme måte som
AutoCAD, der du modellerer i ModelSpace og 
skriver ut fra arbeidstegninger i PaperSpace.  
TurboCAD er et profesjonelt DAK tegneprogram 
med et “hav” av meget avanserte 2D- og 3D-
verktøy, ACIS, historie (Part Tree) mm. Tegn 
fotorealistiske modeller og skriv ut målsatte 
arbeidstegninger. TurboCAD er derfor topp for 
kreative personer.

Det verdensberømte TurboCAD er et fullt para-
metrisk DAK-program som egner seg til det aller 
meste.
Programmet er solgt i mellom 2 og 3 millioner 
eksemplarer, og er det DAK-programmet som 
gir deg desidert mest for pengene. 
TC kan sammenlignes med andre DAK-program 
som koster fra 60 - 100.000 kroner.

Vi ser en stor strøm av brukere som går fra 
andre kjente DAK program over til TurboCAD.
Det gjelder alt fra små enkeltmannsforetak til 
store firmaer og kommuner, møbelfabrikker,  
mekaniske verksted, arkitektfirmaer, byggmes-
tere, takstmenn, entreprenører, elektrikere, 
rørleggere og designere m. fl.

Siden kostnadene for TurboCAD er så lave, kun
1/5 - 1/10 av tilsvarende program, og at det hel-
ler ikke er andre årlige utgifter, gjør at mange 
derfor velger TurboCAD.

TurboCAD har mange utvekslingsformat, 
eksport og import, som fungerer med alle de 
viktigste andre DAK-program, blant annet DXF, 
DWG, 3DS, SAT. ASAT (acis), Rihno, SKP, 
WMF, 3D-pdf pluss 30 andre.
TurboCAD er et “Alt-i-ett”-program som egner 
seg til mekanisk tegning, hustegning og design 
mm.

Programmet kan også brukes til å lage avan-
serte modeller og spektakulær 3D design til 
websider, trykksaker, CAM og rapid prototype 
(3D Print) og kombineres med landmålings GPS 
med mer. 
 

Om kurset.
Dette kurset vil gi deg en god forståelse av 2D- og 
3D-tegning og DAK. Selv om du senere vil måtte 
bruke et annet program, vil du ha stor nytte av 
dette kurset. Prinsippene og faguttrykkene for teg-
ning er stort sett de samme for alle DAK program, 
og i mange tilfeller er det fint å kunne kombinere 
forskjellige program.

Vi kjører kurset med 3 lærere, 
Kai Sannes, Zakaria Cheikhi og Torfinn Skari.
For at vi skal kunne holde kurset bør vi ha 
minimum 9 deltakere.

Kurset i Bamble holdes mellom kl. 09 - 19 alle 
hverdager. Tilsammen 150 timer pluss 3 uker 
selvstudie med videopplæring og personlig fjern-
hjelp via TeamViewer.

Forkunnskaper:
Deltakerne trenger kun vanlige kunnskaper med 
Windows og bruk av PC.

Om DAKnor
Kai Sannes, som startet firmaet DAKnor i 2008, 
har tidligere tegnet med TurboCAD i ca. 20 år og 
har holdt kurs og fagdager for mer enn 500 men-
nesker rundt i Norge de siste årene. 
I 2010 og 2011 jobbet han fulltid med å undervise 
i 2D- og 3D-tegning for NAV-brukere i Telemark, 
der tilbakemeldingene har vært meget positive. 
Dette var en rammeavtale med NAV. 

Jobbmuligheter.
Etter kurset vil du kunne påta deg å tegne det 
meste. Du vil kunne påta deg tegneoppdrag for 
enkeltpersoner og firmaer. Bygningskyndige vil 
raskt kunne tegne og planlegge eneboliger, gar-
asjer og andre større bygg eller planer.
 
Veldig mange firmaer vil av og til ha behov for en 
som kan tegne og illustrere nye ideer, og du vil 
derfor også bli styrket som framtidig arbeidssøker.

Det meste av det som skal lages, bør tegnes. 

Påmelding, pris og mer informasjon se neste side.  

Vennlig hilsen
Kai Sannes,  
DAKnor as
www.TurboCAD.no
Tlf. 4000 6340
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Dette får du.
Alle deltakere får en 60 dagers full-
versjon av TurboCAD Pro Platinum, 
som kan installeres på egen PC, 
kurshefte og 40 timer norsk video-
opplæring mm. og personlig fjernhjelp 
via internett og Teamviewer.
Alle deltakerne får deltakerbevis.

Deltakerne får også et godt tilbud om 
å kjøpe fullversjon TurboCAD Pro 
Platinum v21 med 1000 siders man-
ual for kun 7000 kr. inkl. mva. (Meget 
subsidiert, normal pris er 14.766).
 
Det er veldig viktig at deltakerne får 
fullversjon av programmet, slik at de 
får mulighet til å fortsette å tegne etter 
kurset. Ellers vil kurset, i likhet med an-
dre tilsvarende kurs, fort bli bortkastet. 
Svært få enkeltpersoner og firmaer har 
råd til å kjøpe program til 60-100.000 kr.

I kurstilbudet får deltaker.
1: Medlemskap med mer enn 40 timer videoopplæring og DAKnor’s tilpasninger (1 års medlemskap).
    Deltaker bruker først 3 uker til selvstudie og gjennomgår disse videoene og trener og løser oppgaver.
    Kurshefte i pdf-format med oppgaver, og personlig oppfølging via TeamViewer.
    Det vil bli gitt support og veiledning via Internett og TeamViewer de 3 første ukene.
2: Fullversjon av TurboCAD Pro Platinum til sterkt subsidiert pris.
3: 15 dager intensivt kurs i Bamble (ca. 150 timer, 10 timer per dag)

6 uker
De første 3 ukene (grønt) er 
selvstudie sammen med norsk 
videoopplæring og personlig 
oppfølging via TeamViewer.

Siste del  (rosa) er 3 uker inten-
sivt kurs i Bamble, 150 timer, 
10 timer pr. dag.

Vi er 3 lærere med meget høy 
kompetanse i DAK og TurboCAD, 
Kai Sannes, Zakaria Cheikhi og 
Torfinn Skari. 

Pris 
Kurs inkl. TurboCAD 
kr. 25.000 inkl. mva.

Kurs uten TurboCAD
kr. 18.000 (ingen mva. på kurs).

Kurssted:
Telemarksvingen i Bamble

Overnatting.
Vi har avtale om rimelig overnat-
ting på Lasses Motell, like ved 
kursstedet. ca. 500 kr. per. natt.

Påmelding: 
http://www.turbocad.no/paamelding.php 

Kontakt oss 
email: post@daknor.no eller telefon: 40006340

OPPSTART
3 mars 2014DAKnor forbeholder seg retten til å forskyve datoene, og til å avlyse kurset 

hvis det ikke er nok påmeldte deltakere. Minimum 9 deltakere. 

Etter mange års erfaring 
med kurs i TurboCAD,
har vi funnet ut at 3 uker 
selvstudie med videoer gir 
deltakrne mye større utbytte 
av kurset. 
 
Opplegget avsluttes med 
et 3 uker intensivt kurs i 
Bamble.


