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ROZWIĄZANIA DLA  
ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
PRZEWODNIK PO CERTYFIKACJI BREEAM



Opracowujemy systemy aluminiowe do produkcji 
okien, drzwi, ścian osłonowych i osłon przeciwsło-
necznych, aby zwiększać wartość architekto-
niczną budynków i poprawiać środowisko życia 
i pracy. 
Stosowanie produktów firmy Reynaers Aluminium 
może przyczyniać się do podniesienia ogólnego 
poziomu zrównoważenia budynku, a przez to do 
uzyskania punktów w ramach certyfikacji wielo-
kryterialnej, takiej jak BREEAM. 

★ Dostateczny ≥ 30

★ Dobry ≥ 45

★ Bardzo dobry ≥ 55

★ Znakomity ≥ 70

★ Wybitny ≥ 85
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BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) to system 
certyfikacji, który pozwala wyróżniać budynki 
powstające z uwzględnieniem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, przekraczające 
wymagania norm krajowych. BREEAM 
jest znakiem jakości i stanowi zachętę do 
skupienia się na aspekcie zrównoważenia 
podczas projektowania budynków, a także na 
oddziaływaniu środowiskowym użytych do 
budowy produktów.

Podczas certyfikacji ocenie podlega całość projek-
tu, dlatego BREEAM wyszczególnia 10 głównych 
kategorii, z wieloma podkategoriami, na podsta-
wie których oceniany jest budynek. Punkty są 
przyznawane i ważone dla każdej kategorii w celu 
wygenerowania końcowego wyniku dla budynku, 
na poziomach od dostatecznego do wybitnego.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia może 
się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju 
budynku.

2 Firma Reynaers Aluminium 
oferuje innowacyjne 
i zrównoważone 
rozwiązania na bazie 
aluminium

l l Energia (ENE)

l l Zdrowie i dobre  

 samopoczucie (HEA)

l l Materiały (MAT)

l l Transport (TRA)

l l Zanieczyszczenia (POL)

l l Zarządzanie (MAN)

l  l  Wykorzystanie terenu 

i ekologia (LE)

l l Innowacyjność (INN)

l l Woda (WAT)

l l Odpady (WST)

l  l  Liczba punktów przed 
określeniem wagi

maks.

maks.

maks.
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maks.

maks.
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l  l  Zdrowie i dobre  

samopoczucie (HEA) 

HEA1 – Komfort wizualny maks. 4 2 2 2 1

HEA2 – Jakość powietrza wewnątrz budynku maks. 5* 3 3 3 –

HEA4 – Komfort cieplny maks. 3 2 2 2 2

HEA5 – Efektywność akustyczna maks. 2 2 2 2 –

l  l  Energia (ENE) ENE1 – Ograniczenie zużycia energii i emisji 
dwutlenku węgla maks. 15* 5 4 6 6

ENE4 – Projekt niskoemisyjny maks. 3 1 1 1 1

l  l  Materiały (MAT) MAT1 – Oddziaływanie cyklu życia maks. 6* 3 3 3 2

MAT3 – Odpowiedzialne pozyskiwanie produktów 
budowlanych maks. 4* 1 1 1 1

l   l   Zanieczyszczenia (POL) Zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem maks. 1 1 1 1 –

l  l  Innowacyjność (INN) Innowacyjność maks. 10 1 0 1 1

Połączenie rozwiązań firmy Reynaers Aluminium z innymi elementami 
budowlanymi pozwala zdobyć do 22 punktów w następujących podka-
tegoriach (zgodnie z BREEAM International New  Construction 2016):

* W przypadku tych podkategorii można uzyskać jeden dodatkowy punkt za innowacyjność w oparciu o przykładowe wyniki, zgodnie z kryteriami oceny.

Architekt: Taylor Young Architects
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Dane zawarte w niniejszej broszurze dotyczą przede wszystkim budynków biurowych i przemysłowych. 
W przypadku innych rodzajów budynków możliwa do zdobycia liczba punktów może się nieznacznie różnić. 



Architekt wiodący: Ron Arad Architects – Architekt wykonawczy: Jaspers & Eyers

Zdrowie  
i dobre samopoczucie 
(HEA)
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Cel
 z Zapewnienie efektywności oświetlenia i komfortu 

użytkowników budynku poprzez uwzględnienie na etapie 

projektowym dostępu światła dziennego oraz  poprzez 

odpowiednie zaprojektowanie sztucznego oświetlenia 

i możliwości jego regulacji

Kryteria oceny
 z Światło dzienne – maks. 1 punkt

 z Zapewnienie światła dziennego w projekcie przygoto-

wanym zgodnie z najlepszymi praktykami krajowymi

 z Wymagane jest przeprowadzenie analizy symulacyjnej 

dostępu światła dziennego
z Co najmniej 80% całkowitej powierzchni podłogi musi 

spełniać wymagania w zakresie średniego współczyn-

nika światła dziennego

 z Zapobieganie efektom oślepiającym (olśnieniom)  

– 1 punkt / Widok na zewnątrz – 1 punkt

 z Zapewnienie systemów zacieniających z możliwością 

regulacji

HEA1  
Komfort wizualny

2 2 2 1

maks.

4
punkty

 z Kontrola zacienienia dla wszystkich kluczowych pod względem 

oświetlenia obszarów i punktów:

 z Powierzchnie, w przypadku których oświetlenie i efekty 

oślepiające mogą stanowić problem dla użytkowników

 z Stacje robocze, ekrany projekcyjne itp.

 z Jako dowód wymagane są specyfikacje systemów zacieniają-

cych i ich elementów regulacyjnych

 z Widok na zewnątrz = powierzchnia okna ≥20% powierzchni 

otaczającej go ściany

Reynaers Aluminium 

Dobry dostęp do światła dziennego jest jedną z głównych zalet 

całkowicie przeszklonych ścian osłonowych lub przeszklonych  

dachów i drzwi przesuwnych. Punkt w kategorii HEA1 można 

zatem łatwo uzyskać poprzez zastosowanie tych rozwiązań 

w budynku. Prawidłowa konstrukcja okien może również zapewnić 

użytkownikom budynku jednolite oświetlenie światłem dziennym 

dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. 

Spędzamy średnio 90% swojego czasu w pomieszczeniach i po-

nad 30% tego czasu w biurach przed ekranem komputera.  

Gdy pracujemy przed ekranem albo skupiamy się na innej 

męczącej wzrok pracy, wyjrzenie przez okno pozwala odpocząć 

oczom, co zapobiega ich zmęczeniu i bólom głowy. Wszystkie 

systemy Reynaers zapewniają użytkownikom budynku widok na 

zewnątrz. Zastosowanie systemów ochrony przeciwsłonecznej, 

takich jak BS 100 lub BS 30 zapewnia idealne połączenie 

światła, widoku i zacienienia.
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Analiza asortymentu produktów Punkty

Okna 
i drzwi

Seria CS 2

MasterLine 8 2

Seria SlimLine 2

ES 45Pa 2

Systemy 
przesuwne

Seria CP 2

Hi–Finity 2

SlimPatio  68 2

Systemy 
składane Seria CF 2

Systemy  
ścian  
osłonowych

Seria CW 2

CW 60 solar 1

Osłony 
przeciwsło-
neczne

BS 40 1

BS 30, 100 solar 1



3 3 3 –

maks.

5
punktów

Cel

 z Wyróżnianie i promowanie zdrowego środowiska 

wewnątrz budynku poprzez wskazywanie i wyko-

rzystywanie odpowiedniej wentylacji, wyposażenia 

i materiałów wykończeniowych

Kryteria oceny

 z Emisje z produktów budowlanych (1 punkt)

 z Wykorzystanie naturalnej wentylacji (1 punkt)

 z Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach 

(1 punkt) 

Pomiar w budynku wykonywany przez podmiot 

zewnętrzny

Reynaers Aluminium

Otwieranie okna czy drzwi przesuwnych to najskuteczniejszy 

i najlepszy sposób wentylacji.  Okna rozwierno-uchylne 

zapewniają użytkownikowi dwa poziomy dopływu świeżego 

powietrza. Okna te można również zainstalować w systemach 

ścian osłonowych, uzyskując w budynku naturalną wentylację. 

Na podstawie badania wentylacji należy poprawnie 

skonfigurować całkowitą wentylację naturalną, aby uzyskać 

punkt BREEAM. Dzięki systemowi Ventalis, dostępnemu 

w większości systemów Reynaers Aluminium, można osiągnąć 

odpowiednią konfigurację przepływu strumieni powietrza.  

Wymaga to przeprowadzenia badań wentylacji w budynku.

Aby zapewnić odpowiedni poziom jakości powietrza w pomiesz-

czeniach, w produktach firmy Reynaers Aluminium stosowane 

są powłoki proszkowe i uszczelki o niskiej zawartości LZO. 

Przyczynia się to do zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczu-

cia użytkowników budynków poprzez minimalizowanie zanie-

czyszczeń.

HEA2   
Jakość powietrza 
wewnątrz budynku

MasterLine 8

6

Architekt: Libor Hrdousek & Radek Lampa (Atelier 15)
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Uwagi

 z Emisje z produktów budowlanych = niski poziom LZO 

z powłok proszkowych i uszczelek

 z Wykorzystanie naturalnej wentylacji = zastosowanie okien 

otwieranych LUB systemu wentylacji mieszanej   

BREEAM traktuje rozwiązania wykorzystujące wyłącznie 

otwieranie drzwi jako niewystarczające dla spełnienia wyma-

gań w zakresie wentylacji. Mogą one jednak stanowić część 

szerszego podejścia do naturalnej wentylacji

 z Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach = niski poziom 

LZO z powłok proszkowych i uszczelek

Analiza asortymentu produktów Punkty

Okna 
i drzwi

Seria CS 3

MasterLine 8 3

Seria SlimLine 3

ES 45Pa 3

Systemy 
przesuwne

Seria CP 3

Hi–Finity 3

SlimPatio  68 3

Systemy 
składane Seria CF 3

Systemy  
ścian  
osłonowych

Seria CW 3

CW 60 solar 3
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2 2 2 2

maks.

3
punkty

HEA4  
Komfort cieplny

Cel

 z Zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu 

cieplnego poprzez rozwiązania projektowe, jak 

również dobór elementów regulacyjnych mają-

cych na celu utrzymanie komfortu użytkowników 

budynku.

Kryteria oceny

Wariant 1 – Modelowanie cieplne (1 punkt)

 z Analiza poziomu komfortu cieplnego za pomocą 

wskaźników PMV i PPD

 z Poziomy komfortu cieplnego zgodnie z normą 

europejską EN ISO 7730 

Reynaers Aluminium

Komfortowa temperatura znacznie poprawia samopoczucie 

ludzi i efektywność pracy. Rozwiązania firmy Reynaers  

Aluminium w połączeniu z odpowiednim oszkleniem zapewniają 

wymaganą izolacyjność termiczną, pozwalającą osiągnąć opty-

malny poziom komfortu cieplnego. Zmniejszenie przeciągów  

i poprawa komfortu cieplnego zależy również od prawidłowego 

montażu. Wysokiej jakości system produkcji i zastosowanie 

elementów Reynaconnect gwarantują szczelność całego 

rozwiązania. 

Poza izolacją termiczną na komfort cieplny w okresie letnim ma 

również wpływ skuteczny system osłon przeciwsłonecznych. 

Aby zdobyć punkty BREEAM w tym zakresie, wymagana jest 

dynamiczna analiza termiczna, która pomaga w podejmowaniu 

decyzji projektowych.

Architekt: Hodder i Partnerzy

Wariant 2 – Możliwość dostosowania do progno-
zowanego scenariusza zmian klimatu (1 punkt) 

 z Wariant 1 musi zostać zrealizowany

 z Modelowanie cieplne wykazuje, że spełniono odpowiednie 

wymagania wg wariantu 1 dla środowiska prognozowanej 

zmiany klimatu
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Cel

 z Zapewnienie właściwości akustycznych budynku, 

spełniających normy odpowiednie dla jego 

przeznaczenia

Kryteria oceny

 z Zadowalająco niski poziom hałasu wewnętrznego 

 z Odpowiednia izolacja akustyczna między  

pomieszczeniami 

 z Wykazanie, że czas trwania pogłosu lub 

równoważna powierzchnia pochłaniająca dla 

właściwych pomieszczeń spełniają założone 

wymagania

 z Wymagane jest przeprowadzenie badania hałasu 

przez wykwalifikowanego akustyka

Reynaers Aluminium

Systemy okien, drzwi i fasad Reynaers Aluminium zostały 

przebadane z wybranymi szybami w zakresie akustyki 

kompletnej konstrukcji.  Firma może zaoferować odpowiedni 

system izolacji akustycznej, aby w większości sytuacji 

osiągnąć niski poziom hałasu wewnętrznego.

Masterline 8 SoftTone pomaga skutecznie obniżyć poziom 

hałasu we wnętrzach. Okna otwierane równolegle pozwalają 

na maksymalną wentylację i chłodzenie, a elementy SoftTone 

wewnątrz okna redukują uciążliwy hałas, nawet przy otwar-

tym skrzydle.

HEA5   
Efektywność akustyczna

2 2 2 –

maks.

2
punkty



Energia 
(ENE)

10

5 4 6 6

maks.

15
punktów

Architekt: Webb Gray Architects

ENE1  
Ograniczenie zużycia 
energii i emisji 
dwutlenku węgla

Cel

 z Wyróżnianie i promowanie budynków zaprojekto-

wanych w taki sposób, aby zużycie energii podczas 

ich eksploatacji było minimalne

Ponad 40% zużywanej na terenie Unii Europejskiej energii przeznacza się na ogrzewanie, chłodzenie, oświetle-
nie i zarządzanie budynkami, w których mieszkamy i pracujemy. Aby osiągnąć aktualne globalne cele związane 
ze zmianami klimatu, do 2050 r. wartość tę należy zmniejszyć o co najmniej 60%. Firma Reynaers Aluminium 
projektuje i rozwija swoje systemy tak, aby pomagać w zmniejszaniu oddziaływania na środowisko nowych 
i istniejących budynków.  
Zgodnie ze swoją filozofią i deklarowanymi celami Reynaers stale poszukuje innowacyjnych ścieżek ku bardziej 
ekologicznej planecie i stawia sobie za plan budowanie zeroenergetycznych budynków na całym świecie.

Kryteria oceny

Wariant 1: Korzystanie z zatwierdzonego 
oprogramowania do obliczania zużycia energii 
w budynku (15 punktów)

 z Obliczanie Współczynnika Efektywności Energetycznej dla Między-

narodowego Nowego Budownictwa (EPRINC) poprzez porównanie 

zapotrzebowania energetycznego ocenianego budynku z hipotetycz-

nym odpowiednikiem i porównanie współczynnika EPRINC z kryteria-

mi BREEAM

 z Budynek jest modelowany przez wykwalifikowanego inżyniera ds.  

modelowania energetycznego przy użyciu zatwierdzonego oprogra-

mowania do obliczania zapotrzebowania energetycznego budynku 

w celu wykazania zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi

Wariant 2: Cechy projektu energooszczędnego 
(10 punktów)

 z Definiowanie charakterystyki energetycznej budynku za pomocą listy 

kontrolnej A5: „Energetyczne Aspekty Projektu”, która obejmuje 

takie kwestie, jak wartości współczynnika U, wydajność oświetlenia, 

wykorzystanie energii odnawialnej 

 z Wymagania zależą od lokalizacji budynku
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Architekt: Leach Rhodes Walker

Reynaers Aluminium

Rozwiązania Reynaers Aluminium w zakresie konstrukcji 

okiennych, drzwiowych, drzwi przesuwnych i ścian 

osłonowych zapewniają budynkom wyjątkową izolację 

termiczną i doskonałą efektywność energetyczną. 

Dzięki naszemu asortymentowi elementów o wysokiej izola-

cyjności termicznej w połączeniu ze szkleniem trzyszybowym 

można osiągnąć współczynnik efektywności energetycznej 

(EPRINC) do 0,36. Daje to 6 punktów BREEAM. 

Analiza asortymentu produktów Punkty

Okna 
i drzwi

Seria CS 4

MasterLine 8 5

Seria SlimLine 4

ES 45Pa 4

Systemy 
przesuwne

Seria CP 4

Hi–Finity 4

SlimPatio  68 4

Systemy 
składane Seria CF 4

Systemy  
ścian  
osłonowych

Seria CW 6

CW 60 solar 6

Osłony 
przeciwsło-
neczne

BS 40 5

BS 30, 100 solar 6

Balustrada RB 10 Solar 2
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Cel

 z Zachęcanie do stosowania rozwiązań projektowych, które 

zmniejszają zużycie energii w budynku i związaną z tym 

emisję dwutlenku węgla oraz minimalizują zależność od 

aktywnych systemów eksploatacyjnych w budynkach

Kryteria oceny

 z Projekt budynku pasywnego (2 punkty)

 z Analiza projektu budynku pasywnego (1 punkt)

 z Osiągnięcie komfortu cieplnego HEA4

 z Przeprowadzenie analizy projektu budynku pasywnego

 z Wdrożenie rozwiązań projektowych dla budynku  

pasywnego

 z Chłodzenie bez energochłonnej klimatyzacji (1 punkt) 

Zastosowanie naturalnej wentylacji przez otwierane 

okna 

 z Technologie niskoemisyjne i zeroemisyjne (1 punkt)

 z Studium wykonalności

Reynaers Aluminium

Nasze serie okien otwieranych o wysokiej izolacyjności 

termicznej zapewniają naturalną wentylację i pomagają w uzy-

skaniu punktu za bezkosztowe, naturalne chłodzenie.  

Systemy Reynaers Aluminium, umożliwiające instalację paneli 

fotowoltaicznych w ścianach osłonowych lub w osłonach 

przeciwsłonecznych, zwiększają wydajność energetyczną 

budynku w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań tej 

podkategorii. Zawsze należy wziąć pod uwagę, że na ilość 

wytwarzanej energii wpływ będzie miał rodzaj ogniw 

fotowoltaicznych i dostępna powierzchnia na ich instalację. 

Dzięki naszemu systemowi RB 10 Solar panele słoneczne moż-

na zainstalować w balustradzie. W przypadku systemu  

BS 100 Solar tworzymy korzystne połączenie z HEA1, ponieważ 

jest to system żaluzji przeciwsłonecznych z możliwością regu-

lacji stopnia zacienienia. Instalacja paneli fotowoltaicznych po-

zwala zmniejszyć emisję CO2 o 10–20%, ponieważ część energii 

zużywanej w budynku wytwarzana jest na miejscu tj. na dachu, 

fasadzie, w systemie osłon przeciwsłonecznych lub balustradzie, 

zbliżając obiekt do ideału budynku zeroenergetycznego.

1 1 1  1

maks.

3
punkty

ENE4  
Projekt niskoemisyjny



Materiały  
(MAT)

Architekt: Stride Treglown Architects

Cel
 z Wskazywanie i zachęcanie do stosowania rzetelnych 

i odpowiednich narzędzi do oceny cyklu życia i do  

wybierania materiałów o niskim poziomie oddziaływania 

na środowisko w trakcie całego cyklu życia budynku

Kryteria oceny
 z Pomiar oddziaływania cyklu życia produktów budowla-

nych na środowisko
 z Materiały budowlane, infrastruktura i mała architek-

tura
 z Ocena dostępnego asortymentu materiałów dla 

budynku za pomocą narzędzia do oceny cyklu życia 

(LCA) => wymagany kalkulator BREEAM MAT1  

(5 punktów)
 z EPD – Deklaracje środowiskowe produktów budowlanych 

(1 punkt) 

Reynaers Aluminium

Pełna ocena cyklu życia materiałów zastosowanych do 

budowy budynku pozwala oszacować oddziaływanie 

budynku na środowisko. Dla szerokiej gamy okien, drzwi, 

systemów przesuwnych i ścian osłonowych Reynaers 

Aluminium dostępne są deklaracje środowiskowe pro-

duktów budowlanych (EPD). 

13

3 3 3 2

maks.

6
punktów

MAT1  
Oddziaływanie cyklu 
życia (LCA)
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Cel

 z Zachęcanie do ujmowania w specyfikacjach i do 

zamawiania produktów budowlanych z odpo-

wiedzialnych źródeł oraz docenianie takiego 

postępowania

Kryteria oceny

 z Korzystanie z materiałów z odpowiedzialnych źródeł 

(3 punkty)

 z Potrzebny jest system zarządzania środowiskiem 

(EMS), na przykład certyfikat ISO 14001 

 z Wymagane są obliczenia z użyciem kalkulatora 

BREEAM MAT3

Reynaers Aluminium
Aby stworzyć pełen łańcuch odpowiedzialnego pozyskiwania 
surowców, należy wziąć pod uwagę cały proces produkcyjny, 
od wytworzenia bloków aluminiowych po wyprodukowanie 
gotowych elementów. 

Z tego względu firma Reynaers Aluminium uzyskała certyfi-
kat ISO 14001, zarządza swoimi procesami zgodnie z tą normą 
i współpracuje z dostawcami, którzy mogą tym certyfikatem 
potwierdzić pozyskiwanie surowców w sposób odpowiedzial-
ny. Aby łańcuch był kompletny, ważne jest również, aby pro-
ducent zainicjował system zarządzania środowiskiem (EMS). 

Żeby zdobyć punkty w certyfikacji BREEAM, 80% wszyst-
kich komponentów budowlanych musi pochodzić z łańcucha 
odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. Wykorzystanie 
systemów Reynaers Aluminium pozwala pozyskać 1 punkt 
w tej podkategorii.

1 1 1 1

maks.

4
punkty

MAT3   
Odpowiedzialne 
pozyskiwanie produktów 
budowlanych



Zanieczyszczenia  
(POL)

Reynaers Aluminium

Systemy okien, drzwi i fasad Reynaers Aluminium zostały 

przebadane z wybranymi szybami w zakresie akustyki kom-

pletnej konstrukcji. W większości sytuacji możemy zaoferować 

odpowiedni system izolacji akustycznej, aby osiągnąć niski 

poziom hałasu zewnętrznego, zgodnie z punktacją BREEAM.

Reynaers Aluminium
Misją firmy Reynaers jest opracowywanie innowacyjnych 
i zrównoważonych rozwiązań, które poprawiają warunki życia 
i pracy w budynkach. 

Angażujemy się w dostarczanie produktów o wyjątkowej 
efektywności, oferując rozwiązania antywłamaniowe 
i kuloodporne, przeciwpożarowe i oddymiające, a także na 
wypadek trzęsienia ziemi. Zapewniamy również możliwość 
instalacji  paneli fotowoltaicznych w osłonach przeciwsło- 
necznych i szkle oraz pozyskujemy certyfikaty Minergie lub 
Passive House dla wybranych systemów czy wariantów 
produktów. W przypadku wielu rozwiązań firmy Reynaers 
Aluminium dostępna jest certyfikacja gospodarki obiegu 
zamkniętego, Cradle to Cradle (C2C, „od kołyski do kołyski”).  

Ww. szczególne właściwości mogą pomóc w uzyskaniu punktu 
BREEAM w tej kategorii.

Cel
 z Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia 

hałasu wytwarzanego przez stałe instalacje nowego 
budynku i wpływającego na pobliskie budynki o pod-
wyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przed 

hałasem

Kryteria oceny
 z Zadowalająco niski poziom hałasu zewnętrznego
 z Wymagane jest wykonanie badania oddziaływania 

hałasu przez wykwalifikowanego akustyka
 z Punkt jest automatycznie przyznawany, jeśli w pobliżu 

nie ma budynków wrażliwych na hałas

Cel
 z Wspieranie innowacji w branży budowlanej po-

przez ukazywanie korzyści związanych ze zrów-

noważonym rozwojem, które nie są premiowane 

w ramach standardowych podkategorii BREEAM

Kryteria oceny
 z Wzorcowa efektywność w istniejących podkate-

goriach BREEAM (oraz / lub)

 z Innowacyjne zastosowanie(-a)

 z Dla każdego zastosowania: wymagana jest 

ocena BRE
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1 1 1 –

maks.

1
punkt

POL5   
Zmniejszenie 
zanieczyszczenia hałasem

1 0 1 1

maks.

10
punktów

INN1   
Innowacyjność

Innowacyjność  
(INN)
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FIRMA REYNAERS ALUMINIUM  
SŁUŻY POMOCĄ W ZDOBYWANIU 
PUNKTÓW BREEAM
Stosując rozwiązania firmy Reynaers Aluminium w połączeniu z innymi kom-
ponentami budowlanymi, można uzyskać do 22 punktów BREEAM. Możliwość 
uzyskania tych punktów przeanalizowała i potwierdziła niezależna, wykwalifi-
kowana firma inżynieryjna ENCON, specjalizująca się w optymalizacji zużycia 
energii. 

Aby pomóc w uzyskaniu tych punktów, specjaliści z firmy Reynaers  
Aluminium służą radą przy wyborze najodpowiedniejszych rozwiązań dla 
Państwa projektu i dostarczają niezbędne dokumenty wymagane do doko-
nania oceny BREEAM. Pomoc ta obejmuje zarówno udostępnienie ogólnych 
dokumentów i certyfikatów, jak i przygotowanie informacji dotyczących kon-
kretnego projektu, pomagających w zwiększeniu punktacji BREEAM. 

Wybrane realizacje firmy Reynaers Aluminium z certyfikatami BREEAM: 

l Lidl (LT) – Dobry

l BC 2000 (LT) – Dobry

l Bulgaria Mall Sofia (BG) – Dobry

l Blok Bliźniak ABC (CZ) – Dobry

l Malmo Office Tower (RO) – Dobry

l Equator IV (PL) – Bardzo dobry

l Mediacité (BE) – Bardzo dobry

l St. Mary Axe (UK) – Bardzo dobry

l St. David’s Hospice (UK) – Bardzo dobry

l The Cooperative Supermarket – Bardzo dobry

l Airport Plaza (BE) – Bardzo dobry

l Onyx (BE) – Bardzo dobry

l Jersey Esplanade (UK) – Bardzo dobry 

l Great Marlborough Street (UK) – Bardzo dobry

l West Station I i II (PL) – Znakomity 

l Oregon Park (RO) – Bardzo dobry / Znakomity 

l Severn Trent HQ (UK) – Znakomity

l Selby War Memorial Hospital (UK) – Znakomity

l Radisson Blu Hotel, East Midlands 

Airport (UK) – Znakomity

l Kendal College (UK) – Znakomity

l Eleven Brindleyplace (UK) – Znakomity

l Trowbridge County Council (UK) – Znakomity

l Finchley Memorial Hospital (UK) – Znakomity

l Derby Council (UK) – Znakomity

l 1 Aldermanbury Square (UK) – Znakomity

l Greenwich Square (UK) – Znakomity

l Wronia 31 (PL) – Wybitny

Aby uzyskać więcej informacji i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
firmy, zapraszamy na stronę www.reynaers.pl

REYNAERS ALUMINIUM SP. Z O.O.
ul. Okulickiego 12 • 05-500 Piaseczno
tel.: +48 22 715 77 77
www.reynaers.pl • informacje@reynaers.com
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