
Estremoz



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

Präglad av värme och ljus.

I höjd med Lissabon, nära gränsen till Spanien, är

landskapet Alentejo flackt och i olivträdens skugga

pustar fåren ut. Vi närmar oss borgen från 1200-talet,

där numera lyxhotellet Rainha Santa Isabel Pousada

huserar. Borgen som markerar att vi har kommit till

staden Estremoz med dess livliga marknader.

Och här finns marmorn med samma namn.

Stenen karaktäriseras av den vita grundfärgen med

röda och cremefärgade ådror. Den kan också ha en 

cremefärgad grund med rosa ådror.

Estremoz tenderar att skifta i färg och ådrornas

struktur kan variera. Det gör den till en levande och

varm marmor. En sten som diskret påverkar rummet,

utan att för den skull ta överhand. Som sprider värme

och ljus. Ett sten präglad av sitt landskap.
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

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

2714 73 15,4 0,05

Referensobjekt:
Lyxkryssaren m/s Voyger of the Seas, Miami, USA
(golv + trappor)
Estrela Building, Lissabon, Portugal  (golv + väggbeklädnad)
Olivais Shopping Center, Lissabon, Portugal (golv + sockel)

Stensort: Estremoz
Klassificering: Marmor
Geologi: Marmor
Färg: Vit-rosa
Land: Portugal
Geografi: Estremoz


