
Verde Guatemala



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

Från kungarnas land.

Verde Guatemala hittar man oftast i just Guatemala.

Men vi begav oss i stället till ”kungarnas land”.

För det är just det som Rajastan i Indien betyder.

Kartan prickas av borgarna och befästningarna. De

krigiska lokala kungarna fick tidigt lära sig att sätta sin

tilltro till försvarande stenmurar. Kanske inte så kon-

stigt att de också uppskattade skönheten och lät

smycka sina trädgårdar och salar av stenar i all värl-

dens färger.

Här fann vi Verde Guatemala.

En djupt grön marmor med ljusare slingor. En sten

med djup och liv. Betydligt mörkare än t ex den sven-

ska Kolmårdsmarmorn.

Stenen kan användas till att skapa exklusiva interiö-

rer. Den passar lika bra till badrum som till golv eller

väggbeklädnader.

Det är nog alltså ingen tillfällighet att vi hittar den

i lyxkryssaren Costa Atlantica med 12 passagerardäck

på dess resor i Karibien. Eller på SAS Plaza Hotel i

Helsingfors. Där lär man också leva som en kung.
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Densitet Tryck- Böj- Vatten-
hållfasthet hållfasthet absorption

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

2700 140 19,6 0,19

Referensobjekt:
Lyxkryssaren "Costa Atlantica", Miami, USA 
(väggbeklädnad + golv)
SAS Plaza Hotel,  Helsingfors, Finland 
(entrégolv + golv i  samtl iga gästrum)

Stensort: Verde Guatemala
Klassificering: Marmor
Geologi: Serpentinit/marmor
Färg: Grön
Land: Indien
Geografi: Rajastan


