
Jura Gul



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
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Historiens gula spegel.

Bli inte förvånad om du hittar en fossil i Jura Gul. I

denna kompakta kalksten från södra Tyskland vimlar

det nämligen av spännande märken och avtryck från

dåtiden.

Jura är en av de mest kända kalkstenarna i Europa

och finns i flera färger. Alla stenbrott som bryter jura-

stenen ligger i trakten kring Treuchtlingen, i det bergiga

Bayern. I handeln räknas den i många fall till gruppen

juramarmor.

Grundfärgen är gulaktigt grå utan någon bestämd

teckning. Den är delvis småprickig av rödbruna fläckar.

Jura Gul är särskilt populär att använda till golv. De

något skiftande färgvariationerna ger då ett mycket

levande rum. Ett uråldrigt material blir till ett intres-

sant och modernt golv med mycket rörelse.

Fossilerna skapar liv i historiens gula spegel.

Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

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

2616 146 14,1 1,1

Referensobjekt:
Täby Centrum, Täby, Stockholm, Sverige (golv)
Kristal len Business Center, Uppsala, Sverige (golv)
Globen, Stockholm, Sverige (golv)

Stensort: Jura Gul
Klassificering: Marmor
Geologi: Kalksten
Färg: Gul
Land: Tyskland
Geografi: Treuchtl ingen, Mittelfranken, Bayern


