Absolute Black

Afrikas svarta diamant.
Längst ner i Afrika, där Atlanten möter Indiska
Oceanen under en gassande sol, hittade vi i samma
område som Drakbergen denna sten.
Nästan intill mystiskt svart.
Så sällsynt – trots att granit är en av jordskorpans
vanligaste bergarter. Det beror på att Absolute Black är
en av de svartaste av alla graniter, ja t o m en av de mest
svarta stenarna på hela marknaden.
Tidlöst klassisk passar Absolute Black till rummets
alla övriga färger. Samspelar och låter kontrasterna
skapa spännande stämningar. Såväl med andra stenar
av olika färger som med andra material. Tex uppstår
mycket spännande kontraster mellan den exklusiva
svarta stenen och rå betong. Eller mellan Absolute
Black och glas.
Den är inte minst populär till dekorationer i golv.
Placeras ljusare möbler på ett mörkt golv av Absolute
black kan man få den dramatiska illusionen av att
möblerna nästan ”svävar”. Stenen kan också med fördel användas till bänkskivor i kök och till badrum.
Den har nämligen alla granitens fördelar. Hårdheten gör att den klarar så skiftande påfrestningar som
blöta fötter, heta köksredskap och smutsiga skor.
Ja, det är sannerligen en sten för både vardag och
fest. Skapad för både mörka nätter och gassande sol.

Stensort:
Klassificering:
Geologi:
Färg:
Land:
Geografi:

Referensobjekt:
Kämp Gallery, Helsingfors, Finland (golv)
Politikkammer, Stavanger, Norge (golv)

Absolute Black
Hårdsten
Gabbro/granit
Svart
Sydafrika
Belfast/Transval

Densitet

Tryckhållfasthet

Böjhållfasthet

Vattenabsorption

DIN 52103
kg/m3

DIN 52105
Mpa

DIN 52112
Mpa

DIN 52103
vikt %

2960

294

27,4

0,01

Form och funktion i naturlig samklang. I samarbete med stenleverantörer runt om i världen hittar vi de bästa stenGemensamt för alla våra produkter är att de uppfyller de högt ställda kraven på måttnoggrannhet enligt naturstensnormen
PINS 2000. Wasasten är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9002.
Har du några frågor är du alltid hjärtligt välkommen att ringa till oss.
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sorterna i olika färger. Och tillsammans med svenska designers tar vi fram produkter med både form och funktion.

