Kuru Grå

Från de tusen sjöarnas land till London.
Den finns i London som fasad till Trinity Tower. Som
golv till Bibliotekshuset i Tammerfors, Finland. Och
när man bestämde att man behövde ha ett tåligt golv
till flygterminalen i Oslo, då föll valet på den finska stenen.
Det finns få stenar som har en så imponerande
meritlista och har blivit så populära som graniten
Kuru Grå.
Den är en av de äldsta stenarna i Finland som dessutom är en av de hårdaste och reptåligaste i Skandinavien. Det gör den extremt lämplig för fysiskt hårda
miljöer. Förutom till golv är den även lämplig t ex till
bänkskivor.
Dess återhållsamma färg låter omgivningen
komma till tals. Diskret grå lockar den fram rummets
färger och former, låter människorna i rummet ta
plats.
Vi hittade den i de tusen sjöarnas land, i Kuru bredvid sjön Näsijärvi, cirka 50 km nordöst om staden
Tammerfors. Men har du inte möjlighet att resa dit,
kan du ju vara extra uppmärksam nästa gång du är i
London. Eller är i Oslo. Eller…

Stensort:
Klassificering:
Geologi:
Färg:
Land:
Geografi:

Referensobjekt:
Trinity Tower, London, England (fasad)
Bibliotekshuset, Tammerfors, Finland (golv)
Sentralstasjon, Flygterminalen, Oslo, Norge (golv)

Kuru Grå
Hårdsten
Granit
Grå
Finland
Tammerfors

Densitet

Tryckhållfasthet

Böjhållfasthet

Vattenabsorption

DIN 52103
kg/m3

DIN 52105
Mpa

DIN 52112
Mpa

DIN 52103
vikt %

2660

294

25,0

0,11

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.

