Aurora

Morgonrodnadens sten.
I romersk myt var hon morgonrodnadens gudinna;
Aurora. Det är ingen tillfällighet att det var henne
denna s k multicolour-sten fick sitt namn från.
Med rödsvart bas och vandrande gulröda slingor.
Med värme och liv.
Och det är nog inte heller en tillfällighet att Aurora
är en av de mest populära stenarna i Finland. Även i
Europa, då främst i Tyskland och Frankrike, har man
upptäckt det som människorna i Mäntsälä, västra
Finland, länge känt till. För det är här, 6 mil norr om
Helsingfors, du hittar Aurora. Mäntsälä är ett litet samhälle på landsbygden där herrgårdarna är stolta bevis
på traktens välmående genom tiderna. (Ta gärna in på
hotellet Hirvihaara och njut själv av herrgårdslivet.)
Det är en bygd som präglas av värme, folklig kultur
och en stor tilltro till upplevelser i naturen. En plats
där skratten samlas kring lägerelden eller öppna spisen.
Det är med stor hänsyn till naturen stenen bryts,
stenen som själv liknar en sprakande brasa.
Förutom att Aurora skapar en varm atmosfär och
harmoni är den mycket praktisk. Den har en stor hållbarhet, vilket gör att den passar utmärkt till såväl golv
som bänkskivor som fasader. Färgen gör den dessutom
lätt att passa in i omgivningen. Var du än vill sprida
morgonrodnanden.

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

Referensobjekt:
Kommunalhuset, Mäntsälä, Finland (golv)
Norra Esplanaden, Helsingfors, Finland (gågata)
Kvarteret Meritullinkatu 1, Helsingfors, Finland (fasad)

Aurora
Hårdsten
Migmatit/granit
Röd-svart
Finland
Mäntsälä

Densitet

Tryckhållfasthet

Böjhållfasthet

Vattenabsorption

DIN 52103
kg/m3

DIN 52105
Mpa

DIN 52112
Mpa

DIN 52103
vikt %

2700

206

15,6

0,21

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.

