Travertino Romano

Colosseum och Peterskyrkan är bara
några exempel.
Det mäktiga Rom. Storslaget – politiskt, kulturellt,
arkitektoniskt.
Men romarna utvecklade inte bara arkitekturen,
utan visste också att använda sig av vackra material.
Av material som gör att vi fortfarande kan njuta av
byggnaderna när vi traskar omkring på Roms gator,
omringade av ilande vespor och ilsket tutande
chaufförer.
Med all rätt kan stenen Travertino Romano kallas
klassisk. Bland annat har den använts till Colosseum
och till Peterskyrkan.
Det är en finkornig, fast, slip- och polerbar kalksinter. Färgen är diskret ljusbeige som gör stenen lätt att
kombinera med både andra stenar och andra material.
Tyvärr är inte luften lika bra nu, som på romartiden.
På grund av luftföroreningarna är därför travertinen i
dag främst användbar för inomhusarkitektur i utsatta
miljöer.
Travertino Romano används främst till golv. De
relativt små färgvariationerna skapar enhetlighet, utan
att för den skull bli tråkigt.
Det blir, minst sagt, klassiska rum.

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

Referensobjekt:
Sankt Pancrizio kyrkan, Torino, Italien (fasad)

Travertino Romano
Kalksten
Travertin/kalksten
Ljusbege
Italien
Bagni de tivoli, öster om Rom

Densitet

Tryckhållfasthet

Böjhållfasthet

Vattenabsorption
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kg/m3
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Mpa
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vikt %

2440

111

14,7

0,14

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.

