
Rosa Sardo



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

Okonventionell italiensk design.

Skymningen faller över Medelhavet, den tidigare klar-

blå himlen färgas röd-rosa. Doften av hav och fisk.

På ön Sardinien fann vi Rosa Sardo. En granit som

påminner om Bianco Sardo i strukturen, där småstän-

ken skapar rörelse och djup.

Men där Bianco Sardo är återhållsam och diskret i

färgerna (svart, vitt och grått), är Rosa Sardo mer

okonventionell och går i färgerna rosa och beige. Den

tar alltså större plats och är något djärvare. Speciellt

vacker är den i kombination med andra material, t ex

betong.

Gemensamt för både Bianco Sardo och Rosa Sardo

är att de är hållbara graniter. De är därför lämpliga på

platser där det finns mycket slitage, t ex som golvplat-

tor. Förmågan att motstå höga temperaturer har också

gjort den till en populär bänkskiva.

Rosa Sardo är stenen för den som vågar lita till

okonventionell design.
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

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

2662 210 12,8 0,31

Referensobjekt:
Texaco, Oslo, Norge (fasad)
East India Dock, London, England (fasad)
Pearl Oriental Ctr, Hongkong (fasad)

Stensort: Rosa Sardo
Klassificering: Hårdsten
Geologi: Granit
Färg: Rosa
Land: I tal ien
Geografi: Sardinien


