
Älvdalskvartsit



Form och funktion i naturlig samklang. I  samarbete med stenleverantörer runt om i världen hittar vi de bästa sten-

sorterna i ol ika färger. Och ti l lsammans med svenska designers tar vi fram produkter med både form och funktion.

Gemensamt för al la våra produkter är att de uppfyller de högt stäl lda kraven på måttnoggrannhet enligt naturstensnormen

PINS 2000. Wasasten är mil jö- och kvalitetscertif ierat enligt ISO 14001 och ISO 9002.

Har du några frågor är du allt id hjärtl igt välkommen att ringa ti l l  oss.

Mångsbodarna ı 796 99 Älvdalen ı tel +46 (0)251 540 00 ı fax +46 (0)251 540 10 ı www.wasasten.se

För både hjärtat och hjärnan.

Här, en timmes bilfärd genom skogen från Mora i

Dalarna, finns vi. I Mångsbodarna, precis efter kvarn-

fallet vid naturreservatet.

Och här finns Älvdalskvartsiten.

Det är vår egen sten. Bygdens folk har brutit den i

hundratals år, använt den till murar, trappor, skorste-

nar, golv och spisar. För att bara ta några exempel.

Sedan hamnade den i riksdagshuset. Och därefter

ringde de från både Dortmund och Tokyo. Älvdals-

kvartsiten har nu även fått en stor internationell upp-

skattning.

Efter 1,4 miljarder år.

Det är en av våra äldsta stenar. Vilket gör att den är

fullständigt radonfri. Att den sedan också är en av de

absolut hårdaste stenarna i Sverige och att den står

emot både kyla och hetta och luftföroreningar – ja, det

gör den inte sämre.

Dess funktioner gör den lämplig till både tuffa

utom- och inomhusmiljöer. Den kan bearbetas på

många olika sätt.

Men framför allt tycker vi att den är vacker.

Den varma röda färgen skapar harmoni och åter-

speglar genuin kvalitet och klass. Ådringen ger en

rörelse som står i dramatisk kontrast till stenens tyngd.

Ja, Älvdalskvartsiten är en sten full av just kontras-

ter.

Det är helt enkelt en mycket livfull sten trots sina

1,4 miljarder år. En sten för både form och funktion,

för såväl känsla som förnuft.

För både hjärtat och hjärnan.
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Referensobjekt:
Landskapsbibl iotek, Dortmund, Tyskland (fasad)
Kontorshus, Karlavägen 108, Stockholm, Sverige (pelare)
Alviks Torg, Stockholm, Sverige (fasad, trappor)

Stensort: Älvdalskvartsit
Klassificering: Hårdsten
Geologi: Kvartsit
Färg: Röd
Land: Sverige
Geografi: Mångsbodarna, Älvdalens kommun 

i norra Dalarna

Densitet Tryck- Böj- Avnötning Vatten-

hållfasthet hållfasthet absorption

DIN 52103 DIN 52105 DIN 52112 DIN 52108 DIN 52103

kg/m3 Mpa Mpa cm3/50cm2 vikt % volym %

2641 193 25,8 3,8 0,18, 0,47


