
Beta Grey



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

Från den vita kusten.

Costa Blanca – den vita kusten där Spaniens stränder

möter Medelhavet. Överallt finns historiska arkitekto-

niska spår efter såväl greker som romare som morer.

Färska frukter, tunga viner, grönsaker, salt och fisk

bjuds på torgen. Klapprande ljud mot gatstenarna när

turisterna åker hästdroska.

Sand.

Här fann vi Beta Grey.

Det är en grå sandsten med klassiskt grå ton. En

lugn, ljus sten som lätt smälter in i alla typer av miljö-

er. Lika vacker som golv i en vitkalkad katolsk kyrka i

Valencias inland, som till skivan för ett nydesignat

svenskt bord.

Renhet som låter tingen runt omkring tala.

Beta Grey har nästan samma tekniska prestanda

som de svenska kalkstenarna. Stenen behöver behand-

las efter att den är monterad. Men framför allt har Beta

Grey den fördelen som så mycket annat i Spanien: man

får mer för pengarna och vi lyckades pruta något när

vi köpte in den.

¡Caramba!
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

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

2250 36 13,1 5,18
Referensobjekt:
Biomedicum, Helsingfors, Finland (golv)
Porin Taidemuseo, Pori,  Finland (golv)

Stensort: Beta Grey
Klassificering: Kalksten
Geologi: Sandsten
Färg: Grå
Land: Spanien
Geografi: Alicante


