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Revit 
 
Rendering 

 

  

 
Kursusbeskrivelse 
På dette kursus ser vi på visualiseringsdelen i Revit, så du med enkle værktøjer bliver i 
stand til at formidle dit design via still billeder og animationer.  
Vi har valgt på kurset at fokusere på de vigtige værktøjer i Revit, så det bliver nemt, at 

skabe foto realistiske renderinger. 

 

Du bliver trænet i at oprette de brugbare materialetyper og hvordan de tildeles 

objekter, samt at kunne genbruge materialer i eget materialebibliotek til andre 

projekter. Du vil blive guidet i hvilke materialer der er i programmet og hvilke som skal 

skabes. 

 
En del af kurset er også placering af bygningen så skygger bliver korrekt angivet, samt 

håndtering af skygge- og sol analyser. 

Hele kurset bliver krydret med smarte hint og genveje til at komme hurtigere til et 

præsentabel resultat med minimal indsats.  

 
 

Kursist udtalelser 
”Opbygningen af kurset er logisk og giver et godt flow”           

”Meget imponeret over lærerens niveau” 

”Du får en dyb og gennemgående introduktion til funktionerne i programmet”  

”Meget professionelt gennemført kursus, med stort udbytte” 

 

 

 

 

 

 

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

 www.facebook.dk/cadxpertas 

 

 

http://www.cadx.dk/kursus/kursus-side.asp?mode=n1&cid=66&cmid=16
http://www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s
http://www.facebook.dk/cadxpertas
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

 

Formål 

Dette kursus vil gør dig i stand til at renderer med de nye værktøjer i programmet. 

 

Forudsætninger 
Du skal have kendskab til Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1. 

Du skal være erfaren bruger af Revit Architecture, - MEP eller - Structure.  

 

Varighed 

1 Dag 

 

Økonomi 

Prisen for kurset er 3.400,00 kr. eksklusiv moms 

 

Videre forløb 
Du kunne få mere viden om at skabe egne objekter ved at deltage på vores "Opret 

egne families/objekter" 

 

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, 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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