
Impala



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

Graciös och samtidigt kraftfull.

Några mil sydöst om nöjesmetropolen Sun City,

Sydafrika, ligger Rustenburg. Staden är en av de äldsta

i Nordvästra provinsen, och sedan länge berömt som

rekreationsort. Det behagliga vädret och de många

sevärdheterna – krokodilfarmen Kwena Gardens är

bara en i raden av saker att upptäcka – har under lång

tid lockat besökare. Nationalparkerna uppvisar ett

fantastiskt djurliv, bland annat kan man få se den lilla

antilopen Impala.

Vi lockades dock av graniten Impala.

Stenen är kraftfull, melerad och går i färgerna

svart/grå. (Därför kallas den även för en multicolour-

sten.) Genom detta utstrålar den en tyngd som bara få

andra stenar, och en livfullhet.

Färgen gör att den låter övriga färger i rummet få

svängrum, samtidigt som den aldrig är anonym. Ska

man jämföra den med skandinaviska stenar så liknar

den såväl de grå och svarta graniterna som kalkstenar.

Själva skulle vi dock vilja hävda att den är något mer

livfull.

Framför allt har Impala blivit populär som bänk-

skiva, inte minst p g a dess funktionella egenskaper.

Andra lämpliga användningsområden är golv och

fasader.

Impala är en sten som samtidigt är graciös och

kraftfull. Precis som dess namne.
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

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

2940 243 26,2 0,08

Referensobjekt:
Storebrand, Oslo, Norge (golv)
Aker Brygge, Oslo, Norge (golv)
Park Ham Hotel,  Sydney, Austral ien (fasad)

Stensort: Impala
Klassificering: Hårdsten
Geologi: Gabbro/granit
Färg: Svart med inslag av gråa fält 
Land: Sydafrika
Geografi: Rustenburg


