
Baltic Green



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

Djup och liv.

Precis som Östersjön.

Olika gröna nyanser, från mörkt grönt till nästan

vita inslag. Livfullt, lekande och ständig rörelse.

Baltic Gren är en granit med mycket djup i. De

oregelbundna mönstren skapar näst intill en tredimen-

sionell effekt.

Granitens fördelar är många. Dess hårdhet gör att

den passar bra till såväl golv som bänkskivor.

Förmågan att stå emot luftföroreningar gör även att

den är lämplig till fasader.

I Ylämaa, i sydöstra Finland, fann vi stenen. Här har

man en lång tradition av stenbrytning, både av granit-

en och av mineralet spectrolit (som är en form av

antrohsit som används främst till ädelsten). Kanske

inte så konstigt att vi här också finner en ädelstensby

med internationella utställningar och seminarier.

Baltic Green är en av de mest kända gröna grani-

terna från Skandinavien, och en av de mer kända ste-

narna hos arkitektkåren.
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

DIN 52103 DIN 52105 DIN 52112 DIN 52103
kg/m3 Mpa Mpa vikt %

2750 186 17,0 0,06

Referensobjekt:
Spektri  Business Park, Espoo, Finland (fasad)
Ingolfstorg, Reykjavik, Island (gångbanehällar)
Industribank, Moskva, Ryssland (fasad)

Stensort: Baltic Green
Klassificering: Hårdsten
Geologi: Syenit/granit
Färg: Grön
Land: Finland
Geografi: Ylämaa


