Carrara

Michelangelos vita marmor.
Med sin alldeles speciella vita färg har den trollbundit
arkitekter världen över i tusentals år. Det är – kanske
inte förvånande – en av den mest kända marmorsorterna i världen.
Marmorn bryts vid staden Carrara i Toscana. I
området ligger världens kvalitativt och kvantitativt
mest betydande förekomster av vit, kristallin marmor.
Brotten ligger i Apuanska Apeninerna, i en bergskedja
som är 60 km lång och 20-25 km bred. Ända uppe i
bergstopparna finner man den snövita Carrara marmorn, som ofta består av upp till 98 procent rent kalciumkarbonat.
Brytning förekom här redan på romartiden, för att
sedan falla i glömska. Det dröjde ända fram till medeltiden innan Carrara marmorn började brytas igen, och
även under renässansen var stenen mycket populär.
Färgen på stenen är mjölkvit till lätt blåaktigt vit.
De rent vita sorterna är mycket eftersökta av konstnärer
som utövar bildhuggeri, t ex använde sig Michelangelo
ofta av denna marmor för sina skulpturer.
För mästaren låter aldrig slumpen välja material.
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Densitet
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17,4

0,16

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.

