Silver Platina

Vit som snö.
Tänk på de snötäckta bergen som stupar ner mot fjordarna. Det är kanske inte så konstigt att vi hittade en
av de ljusaste graniterna som kommer från Skandinavien i just Norge. För här, söder om Trondheim i
Sør-Trøndelag fylke, bryts den vita graniten med dess
svarta stänk i.
En sten präglad av nordisk kyla.
Silver Platina är mycket jämn i sin färg och har därför sällan stora färgvariationer i sig. Det gör att den är
mycket lämplig till stora, enhetliga ytor som t ex fasader eller golv. Stänken av svart gör å andra sidan att
den blir livfull.
Eller använd den som köksbänk. Den låter maten
tala för sig själv och skapar en lugn atmosfär, mitt
bland kokande kastruller. Graniten är som bekant en
mycket tålig stensort som klarar både vatten och höga
temperaturer.
Vill du att stenen ska ha en ännu ljusare nyans,
krysshamrar eller flammar vi den.
Silver Platina är sannerligen en nordisk skönhet.
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Silver Platina
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Granit
Vit
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Söder om Trondheim

Densitet

Tryckhållfasthet

Böjhållfasthet

Vattenabsorption

DIN 52103
kg/m3

DIN 52105
Mpa

DIN 52112
Mpa

DIN 52103
vikt %

2690

191

15,0

0,15

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.

