Manual Jotun Digital Colour Palette för Revit 2014, 2015 och 2016
Jotun har utvecklat en add-on för Revit 2014, 2015 och 2016 i samarbete med Graphisoft Norge.
Jotun Digital Colour Palette är gratis och tillåter användaren att skapa sina egna material i Revit
baserat på rutor Jotun leveranser. Jotun kommer att uppdatera de tillgängliga färgerna och färgkartor i
tillägg till Revit regelbundet på lanseringar och förändringar. Efter installationen av Jotun Add-on för
Revit 2014 2015 eller 2016 hittar du en speciell knapp "färgpaletten" under "Add-Ins".

Välj "Colour Palette" för att få upp menyn för att skapa färger från Jotun färgschema. I det nya fönstret
som öppnas, kan du enkelt växla mellan namnvisning av färger i olika färgrutor. Detta kommer att hitta
en rullgardinsmenyn längst upp till vänster i fönstret. Dessutom kan du ändra färg Collection och
Färgkarta för att se. Det är också lätt att söka efter namnen på olika färgrutor längst upp till höger i
fönstret.
För att göra ett material från en färg - klicka på den färg du vill ha i det stora fönstret. Du kan också
bläddra åt vänster och höger med rullhjulet på musen eller klicka på pilknapparna. När du har valt den
färg du vill, måste du sedan välja graden av glans du vill ha den i. Kan Detta urval finns längst ned till
vänster i fönstret. Efter färg och glans är vald kommer du att se ett eller flera alternativ för produkten
Jotun kan leverera färg med glans grad. Välj den produkt du vill ha och klicka sedan på "Lägg till
palett" -knappen.
Att göra materialet måste du klicka på "Skapa material" längst ned till höger i fönstret. Materialet är nu
skapat och du hittar den här i Material Browser.
Det är lätt att ta bort material som du har gjort genom att markera dem i listan till höger och klicka på
knappen "Ta bort". Klicka sedan på knappen "Skapa material" igen.

