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ROZWIĄZANIA DLA 
ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
PRZEWODNIK PO CERTYFIKACJI LEED



Opracowujemy systemy aluminiowe do produkcji 
okien, drzwi, ścian osłonowych i osłon przeciwsło
necznych, aby zwiększać wartość architektonicz ną 
budynków i poprawiać środowisko życia i pracy. 

Zastosowanie systemów 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 LEED. 

System oceny budynków przyjaznych dla środowiska LEED (ang.: 
Leadership in Energy and Environmental Design) jest dobrowolnym 
i ewoluującym międzynarodowym standardem, który opiera się 
na wzajemnym porozumieniu stron. Jego celem jest rozwijanie 
wysokoefektywnego energetycznie, zrównoważonego budownictwa 
w oparciu o kompleksowy system punktacji. Program certyfikacji LEED 
został stworzony przez USGBC (ang.: US Green Building Council) i jest 
uznawany na całym świecie.

Certyfikacja potwierdza, że budynek został zaprojektowany i zbudowany 
w taki sposób, aby osiągnąć efektywność przewyższającą krajowe 
normy w zakresie oszczędności energii, efektywnej gospodarki wodnej, 
ograniczenia emisji CO2, jakości środowiska w pomieszczeniach, 
zarządzania zasobami i oddziaływania na środowisko naturalne. 

Zagadnienia te zostały podzielone na dziewięć kategorii ze zróżnicowaną 
liczbą punktów, za pomocą których budynek jest oceniany. Punkty 
LEED zapisuje się na 110punktowej skali za spełnienie wymagań wg 
poszczególnych kryteriów, w podziale na cztery poziomy efektywności 
 Certified, Silver, Gold i Platinum (Certyfikowany, Srebrny, Złoty, 
Platynowy).
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Firma Reynaers Aluminium 
opracowuje innowacyjne 
i zrównoważone 
rozwiązania na bazie 
aluminium

punktacja wg kategorii:
l l Energia i powietrze atmosferyczne
l l Lokalizacja i transport
l  l  Jakość środowiskaw pomieszczeniach
l l Materiały i zasoby
l l Efektywna gospodarka wodna
l l Zrównoważona lokalizacja obiektuZrównoważona lokalizacja obiektu
l l Innowacyjność
l l Priorytet regionalny
l Zintegrowany charakter procesu

l l Suma punktów do zdobycia
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Stosując rozwiązania firmy Reynaers Aluminium w połączeniu 

z innymi elementami budowlanymi, można uzyskać do 24 punktów 

w ramach następujących kryteriów (zgodnie z LEED v4 for New 

Construction and Major Renovation):
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Kategoria Kryterium

l  l  Energia i powietrze 
atmosferyczne 
    

Minimalna efektywność energetyczna Wymagana – – – –

Optymalizacja efektywności energetycznej maks. 18 7 6 8 8

Produkcja energii odnawialnej maks. 3 0 0 3 3

l  l  Jakość  
środowiska 
w  pomieszczeniach

Minimalna efektywność w zakresie jakości powietrza  
w pomieszczeniach Wymagana – – – –

Zaawansowane rozwiązania dotyczące jakości powietrza 
w pomieszczeniach maks. 2 1 1 1 –

Materiały niskoemisyjne maks. 3 3 3 3 

Światło dzienne maks. 3 2 2 2 1

Komfort cieplny maks. 1 1 1 1 1

Widok na zewnątrz maks. 1 1 1 1 

Efektywność akustyczna maks. 1 1 1 1 

l  l  Materiały i zasoby Udostępnianie informacji o materiałach budowlanych i ich 
optymalizacja  deklaracje środowiskowe wyrobów maks. 2 1 1 1 0

Ujawnianie informacji o materiałach budowlanych i ich 
optymalizacja  istotne komponenty maks. 2 1 0 1 0

l  l  Zrównoważona lokalizacja Zrównoważona lokalizacja 
obiektuobiektu

Redukcja efektu wysp ciepła maks. 2 0 0 0 1

l  l  Innowacyjność projektu Innowacyjność maks. 5 1 1 1 1

l  l  Priorytet regionalny Zgodnie z priorytetami wyznaczonymi dla regionu maks. 4 1 1 1 1

Architekt: Arata Isozaki/RHWL architects
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Architekt: RKW Architektür + Städtebau; Hemprich Tophof Architekten

Warunek wstępny: 
Minimalna efektywność 
energetyczna

Energia  
i powietrze 

4

W celu ograniczenia szkodliwych efektów środowiskowych 
i ekonomicznych wynikających z nadmiernego zużycia 
energii, budynek i zainstalowane w nim systemy muszą 
gwarantować co najmniej minimalny poziom efektywności 
energetycznej. Można to przedstawić w formie symulacji 
zużycia energii dla całego budynku lub dowodów zgodności 
z wymaganiami ASHRAE (Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji) 
zawartymi w podręcznikach Advanced Energy Design Guide 
(Przewodnik zaawansowanego projektowania energety- 
cznego) lub Advanced Buildings Core Performance Guide 
(Główne aspekty zaawansowanej efektywności energe- 
tycznej budynków).  Ten minimalny poziom efektywności 
energetycznej jest obowiązkowy dla każdego projektu.

Ponad 40% energii zużywanej na terenie Unii 
Europejskiej przeznacza się na ogrzewanie, 
chłodzenie, oświetlenie i obsługę administracyjną 
budynków, w których mieszkamy i pracujemy. 

Aby osiągnąć aktualne globalne cele związane 
ze zmianami klimatu, do 2050 r. wartość tę na
leży zmniejszyć o co najmniej 60%. Firma  
Reynaers Aluminium jest wyjątkowo predesty
nowana do tego, aby pomagać w zmniejszaniu 
oddziaływania nowych i istniejących budynków 
na środowisko. 

Filozofią firmy i deklarowanym celem jest ciągłe 
poszukiwanie innowacyjnych ścieżek ku bardziej 
ekologicznej planecie i docelowo budowanie 
zeroenergetycznych budynków w całej Europie i na 
świecie.



Analizowany 
asortyment 
wyrobów

Punkty Punkty

Okna 
i drzwi

MasterLine 7 ES 45–Pa 6

Seria CS 6

SlimLine 38 6

Systemy 
przesuwne

CP 130HI 6 Hi–Finity 6

CP 155HI 6 SlimPatio 68 6

Systemy  
ścian  
osłonowych

CW 50 8 CW 65EF 8

CW 60 8 CW 86(EF) 8

Systemy 
składane

Seria CF 6

Osłony 
przeciwsło-
neczne

BS 40 7 BS 30, BS 100 
Solar
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Dzięki optymalizacji poziomu efektywności 
energetycznej, w zakresie od 6% do 50% w przypadku 
nowych budynków lub od 4% do 48% w przypadku 
obiektów po generalnych remontach, można uzyskać 
maksymalnie 18 punktów.

Optymalizacja 
efektywności 
energetycznej

Cel

 z Osiąganie coraz wyższych poziomów 

efektywn ości energetycznej wykraczających poza 

normę stanowiącą warunek wstępny 

 z Zmniejszenie negatywnych skutków 

środowiskowych i ekonomicznych związanych 

z nadmiernym zużyciem energii

Prezentacja danych

• Wariant 1: Symulacje energetyczne dla całego

budynku (od 1 do 18 punktów)

• Odpowiednie właściwości okien (ram i oszklenia)

dla przeprowadzenia dynamicznej analizy

symulacyjnej budynku

 y Wartość U

 y Nasłonecznienie

• Definiowanie efektywności energetycznej za

pomocą dynamicznego modelowania symula

cyjnego

• Wariant 2: Wykazanie zgodności z normami

(od 1 do 6 punktów)

• Spełnienie wymagań ASHRAE wg przewodnika

zaawansowanego projektowania energetyczne

go (ang.: Advanced energy design guide)

Reynaers Aluminium

Nasze rozwiązania w zakresie okien i drzwi, drzwi przesuw

nych i ścian osłonowych zapewniają budynkom wyjątkową izo

lację i doskonałą efektywność energetyczną. Dzięki naszemu 

asortymentowi wyrobów o wysokiej izolacyjności termicznej, 

w połączeniu z potrójnym szkleniem, efektywność energe-

tyczna budynku może zostać zwiększona nawet o 20%  

w stosunku do standardu ASHRAE. Ta poprawa może  

zaowocować 8 punktami LEED dla nowych obiektów 

i 9 punktami LEED w przypadku obiektów po generalnych 

remontach.

7 6 8 8

maks.

18
punkty
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Produkcja energii 
odnawialnej

Cel

 z Zmniejszenie szkodliwych skutków ekologicznych 

i ekonomicznych związanych z energią uzyskiwaną 

z paliw kopalnych poprzez zwiększenie własnej 

produkcji energii odnawialnej

Prezentacja danych

 z Wyprodukowana energia odnawialna jako procent  

rocznych kosztów zużycia energii w budynku

Reynaers Aluminium

Systemy Reynaers Aluminium umożliwiają zintegrowanie 
z budynkiem instalacji fotowoltaicznej, co pozwala spełnić 
kryterium produkcji energii odnawialnej. Ogniwa fotowolta
iczne można umieścić na ścianie osłonowej CW 60 Solar, 
osłonach przeciwsłonecznych BS 100 Solar i BS 30 Solar 
lub w balustradzie RB 10 Solar.

Zabudowa paneli PV może obniżyć koszty zużycia energii 
dla danego budynku o 10% lub więcej, ponieważ część 
energii zużywanej przez budynek jest produkowana 
na miejscu: na dachu, elewacji, osłonie przeciwsłonecznej 
lub balustradzie, co pozwala zbliżyć się do ideału budynku 
zeroenergetycznego. Ta redukcja kosztów energii może 
zapewnić maksymalnie 3 punkty LEED.

Można stosować wszystkie technologie fotowoltaiczne 
(PV). Należy jednak wziąć pod uwagę, że ilość wytwarzanej 
energii będzie zależna od rodzaju ogniw fotowoltaicznych  
i powierzchni udostępnionej dla ich instalacji. 

0 0 3 3

maks.

3
punkty

6

% energii odnawialnej Punkty

1% 1 punkt

5% 2 punkty

10% 3 punkty



7Jakość
środowiska

wewnętrznego

Warunek wstępny: 
Minimalna efektywność 
w zakresie 
jakości powietrza 
w pomieszczeniach

Cel

 z Przyczynić się do komfortu i dobrego samopoczucia  

użytkowników budynków poprzez ustanowienie 

minimalnych standardów jakości powietrza  

w pomieszczeniach

Prezentacja danych

• Pomieszczenia z wentylacją mecha-
niczną

 z ASHRAE 62.1 lub normy CEN EN 15251 i EN 13779

• Pomieszczenia z wentylacją naturalną
 z Minimalny przekrój otworów dostępu powietrza

zewnętrznego (ASHRAE 62.1)

 z Okna otwierane lub alternatywne rozwiązania 

wentylacji naturalnej

Zaawansowane rozwiązania 
dotyczące jakości powietrza 
w pomieszczeniach

1 1 1 

maks.

2
punkty

Cel

 z Promowanie komfortu, dobrego samopoczucia 
i wydajności pracy użytkowników budynku poprzez 
poprawę jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 

Prezentacja danych

• Pomieszczenia z wentylacją mecha-
niczną

 z Systemy drzwi wejściowych
 z Zapobieganie przenoszeniu zanieczyszczonego

powietrza między pomieszczeniami
 z Oczyszczanie powietrza

• Pomieszczenia z wentylacją naturalną
 z Projekt: Chartered Institution of Building

Services Engineers (CIBSE) Applications Manual 
(Podręcznik zastosowań) AM10, Marzec 2005, 
Natural Ventilation in NonDomestic Buildings 
(Wentylacja naturalna w budynkach niemiesz
kalnych), Punkt 2.4.

 z Systemy drzwi wejściowych

Reynaers Aluminium

Najlepszym sposobem na doprowadzenie świeżego powietrza 
do budynku jest otwarcie okna lub elementu przesuwnego. 
Okna rozwiernouchylne zapewniają użytkownikowi dwa po

ziomy dopływu świeżego powietrza. Okna te można również 
zainstalować w systemach ścian osłonowych, aby zapewnić 
naturalną wentylację w budynku. 

Naturalna wentylacja jest również możliwa dzięki zastosowa
niu okien wentylacyjnych MasterLine. Okna wentylacyjne mają 
ograniczoną szerokość, aby zapewnić dopływ świeżego powie
trza przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa. 

Dzięki nawietrzakom Ventalis, które można zamontować  

w systemach CS 68, CS 77, CP 130 i CP 155, można osiągnąć 
optymalny przepływ strumieni powietrza.



Materiały 
niskoemisyjne

Cel

 z Zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń chemicz
nych, które mogą obniżać jakość powietrza, 
szkodzić zdrowiu ludzkiemu, wydajności pracy 
i środowisku

Prezentacja danych

 z Sporządzić wykaz wszystkich pomieszczeń obję
tych zakresem prac w ramach projektu

 z Zrobić zestawienie wartości LZO (lotnych związków 
organicznych)

 z Zapewnić wyniki poniżej poziomu bazowego 
LEED LZO

3 3 3 

maks.

3
punkty

Cel

• Zapewnić użytkownikom budynku widok
na zewnątrz, nie zaburzać rytmu aktywności
dobowej człowieka i zmniejszyć wykorzystanie
oświetlenia elektrycznego poprzez zapewnienie

światła dziennego w pomieszczeniach

Prezentacja danych

• Wystarczająca ilość światła dziennego w regular
nie zajmowanych przez użytkowników pomiesz
czeniach budynku

• Zapewnione ręczne lub automatyczne urządze
nia do regulacji nasłonecznienia dla wszystkich
regularnie zajmowanych przestrzeni

• Wymagane jest przeprowadzenie analizy symulacyj
nej światła dziennego

2 2 2 1

maks.

3
punkty
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Reynaers Aluminium

Dobry dostęp do światła dziennego jest jedną z głów
nych zalet przeszklonych ścian osłonowych lub  
dachów i drzwi przesuwnych. Zastosowanie w budynku 
ww. rozwiązań pozwala łatwo spełnić wymagania tego 
kryterium. Prawidłowa zabudowa okien może również 
zapewnić użytkownikom budynku jednolite oświetlenie 
światłem dziennym dokładnie tam, gdzie jest to potrzeb
ne. Dobór odpowiedniego oszklenia o wysokiej prze
puszczalności światła lub dobór żaluzji systemowych 
umożliwiających kontrolę nasłonecznienia (będący wyni
kiem obliczeń strefy oświetlenia dziennego lub studium  
symulacji świetlnej), pozwoli 
osiągnąć wymagany poziom 
natężenia światła dziennego.  
Zastosowanie odpowiednio 
dobranych systemów żaluzji 
przeciwsłonecznych, takich 
jak BS 100 lub BS 30, po
zwala chronić wnętrza przed 
namiarem słońca, ale nie 
ogranicza widoku i dostępu 
naturalnego światła.

Światło dzienne

Hi–Finity

     Reynaers Aluminium

W wyrobach firmy Reynaers Aluminium stosowane 
są powłoki proszkowe i uszczelki o niskiej 
zawartości LZO.



Komfort 
cieplny

Cel

 z Wspomaganie wydajności pracy, komfortu i dobre

go samopoczucia użytkowników budynku poprzez 

zapewnienie wysokiej jakości komfortu cieplnego

Prezentacja danych

 z Projektowanie komfortu cieplnego: 

HVAC i powłoki zewnętrzne budynku muszą spełniać 

wymagania wariantu 1 lub wariantu 2 

Wariant 1: NORMA ASHRAE 552010 

Wariant 2: NORMY ISO 7730 i CEN EN 15251

 z Regulatory komfortu cieplnego

1 1 1 1

maks.

1
punkt

Reynaers Aluminium

Komfortowa temperatura znacząco poprawia samopoczucie 

ludzi i wydajność pracy. Rozwiązania firmy Reynaers Aluminium 

w połączeniu z odpowiednim oszkleniem pozwalają osiągnąć 

wymagany stopień izolacyjności termicznej, aby zapewnić 

odpowiedni poziom komfortu cieplnego. Na szczelność konstrukcji 

aluminiowoszklanej wpływa również prawidłowy montaż. Gwarancją 

szczelności jest wysoka jakość produkcji konstrukcji aluminiowej 

i stosowanie produktów Reynaconnect. 

Obok systemów termoizolowanych, ważny jest również system 

ochrony przed słońcem w postaci żaluzji przeciwsłonecznych.

Do zdobycia punktów LEED, 

konieczna jest ocena powłoki 

zewnętrznej budynku w celu 

ukierunkowania rozwiązań 

projektowych.

MasterLine 10
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Architekt: RKW Architektur + Städtebau/Hemprich Tophof Architekten



Reynaers Aluminium

Spędzamy średnio ponad 90%  czasu w pomieszcze- 

niach i ponad 30% tego czasu w biurach przed ekranem 

komputera. Nic więc dziwnego, że ludzie doceniają przy- 

jemny widok za oknem. Wyjrzenie przez okno pozwala 

odciążyć wzrok skupiony na ekranie lub na innej wyma- 

gającej uwagi pracy, co zapobiega zmęczeniu oczu i bó- 

lom głowy. 

Wszystkie systemy aluminiowe Reynaers Aluminium za- 

pewniają użytkownikom budynku widok na zewnątrz, co 

pozwala na uzyskanie odpowiedniego punktu LEED. Zas- 

tosowanie systemów ochrony przeciwsłonecznej, np. BS 

100 lub BS 30, daje możliwość zacienienia pomieszczeń 

bez ograniczania widoku i dostępu naturalnego światła. 

1 1 1 

maks.

1
punkt

Cel

• Zapewnić użytkownikom budynku kontakt z natu

ralnym środowiskiem zewnętrznym poprzez zapew

nienie wysokiej jakości widoku na zewnątrz

Prezentacja danych

• Zapewnienie bezpośredniego widoku na zewnątrz

dla 75% wszystkich regularnie zajmowanych

powierzchni piętra poprzez przezroczyste oszklenie

• Przezroczyste oszklenie w rozpatrywanym obsza

rze musi zapewniać wyraźny widok na zewnątrz

Architekt: CMC Architects

Widok na zewnątrz
10

Widok z okien może być jednym z najlepszych argumen- 

tów  handlowych  w branży nieruchomości. 



Architekt: MYS Architects Studio
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Efektywność 
akustyczna

Cel

 z Zapewnienie poprzez efektywny projekt akustyczny 

przestrzeni (roboczych) sprzyjających dobremu 

samopoczuciu, wydajności pracy i wzajemnej komu

nikacji użytkowników budynku

Prezentacja danych

 z Zminimalizowanie oddziaływania na użytkowników 

budynku hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez 

ruch drogowy, lotniczy, kolejowy itp. 

 z Zastosowanie wykończeń akustycznych w celu 

tłumienia hałasu wewnętrznego

 z Spełnienie wymagań obowiązujących przepisów 

lokalnych lub wytycznych FGI 2010 i SV 2010 

1 1 1 

maks.

1
punkt

Reynaers Aluminium

Systemy okien, drzwi i fasad Reynaers Aluminium 

przebadano z wybranymi szybami w zakresie aku

styki kompletnej konstrukcji. Istotnym czynnikiem 

wpływającym na akustykę jest również właściwy  

dobór szyby.



1 0 1 0

maks.

2
punktów1 1 1 0

maks.

2
punkty

Deklaracje środowiskowe wyrobów Istotne komponenty

Udostępnianie informacji o elementach 
budowlanych i ich optymalizacja

Prezentacja danych

• Wariant 1: Deklaracje środowiskowe

wyrobów (EPD) (1 punkt)

• Wykorzystanie co najmniej 20 różnych trwale

zabudowanych wyrobów pochodzących

od co najmniej 5 różnych producentów, posia

dających albo deklaracje dla danego wyrobu,

albo ogólnobranżową EPD lub EPD typu III dla

danego wyrobu

Prezentacja danych

• Wariant 1: Sprawozdawczość dotycząca istot-

nych komponentów (1 punkt)

• Wykorzystanie co najmniej 20 różnych trwale

zabudowanych wyrobów od co najmniej

5 różnych dostawców, którzy korzystają

z któregokolwiek z zatwierdzonych programów

(np. Cradle2Cradle) w celu wykazania składu

chemicznego wyrobów

Materiały 
i zasoby 
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Cel
 z Zachęcanie do korzystania z wyrobów i materiałów, dla których dostępne są informacje dotyczące ich cyklu życia i które mają 

akceptowalne oddziaływanie na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo w całym cyklu życia

Reynaers Aluminium

Dla wybranej gamy wyrobów przyznane zostały 

certyfikaty C2C v3 Bronze.

Reynaers Aluminium

EPD są dostępne dla szerokiej gamy systemów 

i wariantów systemów Reynaers Aluminium.



Cel

 z Ograniczyć do minimum oddziaływanie na 

mikroklimat oraz siedliska ludzi i zwierząt 

poprzez zmniejszenie efektu wysp ciepła

Prezentacja danych

 z Zapewnienie rozwiązań zmniejszających 

absorpcję ciepła przez zewnętrzne materiały 

niedachowe

 z Zapewnienie cienia

 z Wysoki współczynnik odbicia światła słonecznego 

(SRI) lub panele słoneczne

 z Chodniki z płyt ażurowych

 z Zadaszone miejsca parkingowe

 z Wymagany jest odpowiedni dobór materiałów 

zewnętrznych i analiza zacienienia

Reynaers Aluminium

Dzięki naszym standardowym osłonom przeciwsłonecznym 

(BS 30 i BS 100), poprzez zastosowanie jasnego wykoń

czenia powierzchni, możemy zapewnić wysoki współczyn

nik zacienienia. Dodatkowo, rozwiązania ze zintegrowanymi 

panelami słonecznymi, takie jak BS 30 Solar, BS 100 Solar 

i CW 60  Solar, mogą być wykorzystywane przy zadaszeniu 

chodników lub miejsc parkingowych, zmniejszając absorpcję 

ciepła przy jednoczesnym dostarczaniu energii odnawialnej.

Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań Reynaers Aluminium 

w ramach ogólnej koncepcji budowlanej można osiągnąć  

jeden punkt LEED.

Zrównoważona lokalizacja 
obiektu

Redukcja efektu wysp 
ciepła

0 0 0 1

maks.

2
punkty
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1 1 1 1

maks.

5
punktów

Innowacyjność14
Innowacyjność 

Cel

 y Umożliwienie zespołom projektowym osiągania 
wyjątkowych wyników przewyższających wyma
gania LEED

 y Innowacyjne właściwości użytkowe w katego
riach budownictwa ekologicznego, których nie 
uwzględniono w LEED

 y Przyczynianie się do dalszego rozwoju 
systemu LEED poprzez zastosowanie kryteriów 

pilotażowych

Prezentacja danych

 y Zastosowanie(a) innowacji: ogniwa PV zintegro
wane z oszkleniem, system żaluzji przeciwsło
necznych oraz balustrada (CW 60, BS 30 Solar, 
BS 100 Solar i RB 10 Solar)

 y Dla każdego zgłoszenia: wymagana jest ocena 
USGBC (dla poszczególnych projektów). Każda 
zatwierdzona innowacja otrzyma 1 punkt przy mak
symalnej liczbie dostępnych punktów równej 3

Reynaers Aluminium

Misją firmy Reynaers Aluminium jest opracowy
wanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwią
zań, które zwiększają wartość architektoniczną 
i poprawiają warunki życia i pracy w budynkach. 
Dlatego dostarczamy wyroby o wyjątkowej efek
tywności, oferując takie rozwiązania, jak zabez
pieczenia antywłamaniowe i kuloodporne, za
bezpieczenia przeciwpożarowe i dymoszczelne, 
zabezpieczenia na wypadek trzęsienia ziemi, 
systemy umożliwiające montaż ogniw fotowolta

icznych, systemy z certyfikatami  Minergie® lub 

Passive House® itp. Te konkretne cechy mogą  
pomóc w uzyskaniu dodatkowego punktu LEED. 

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate



Cel

 z Zapewnienie dodatkowej motywacji 
do uzyskiwania punktów odpowiadających 
priorytetom środowiskowym specyficznym  

dla danego obszaru geograficznego

Prezentacja danych

 z Punkty bonusowe za spełnienie wcześniejszych 
kryteriów

 z Ewentualne punkty zależą od kraju, gdzie realizo
wany jest projekt. Spełnienie każdego kryterium 
uznanego za priorytet regionalny daje 1 punkt 
przy maksymalnej ich liczbie równej 4

Reynaers Aluminium

W większości krajów, jeden z już zdobytych punktów 

może przynieść kolejny dodatkowy punkt.

Priorytet  
regionalny 

1* 1* 1* 1*

maks.

4

15

punkt

* Liczba punktów może się różnić od podanej wyżej. Liczba punktów 
będzie zależała od kryteriów wybranych dla danego regionu.

Architekt: Studio 17.5
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REYNAERS ALUMINIUM 
SŁUŻY POMOCĄ 
W ZDOBYWANIU 
PUNKTÓW LEED
Stosując rozwiązania firmy Reynaers w połączeniu z innymi elementami 

budowlanymi, można uzyskać do 24 punktów LEED. Możliwość uzyskania tych 

punktów przeanalizowała i potwierdziła niezależna, wykwalifikowana firma 

inżynieryjna ENCON, specjalizująca się w optymalizacji zużycia energii.  

Aby pomóc w uzyskaniu tych punktów, specjaliści z firmy Reynaers pomogą 

przy wyborze najodpowiedniejszych rozwiązań dla Państwa projektu i dostarczą 

niezbędnych dokumentów wymaganych do wniosku LEED. Będą to zarówno 

ogólne dokumenty i certyfikaty, jak i informacje dotyczące konkretnego 

projektu, mające na celu zwiększenie punktacji LEED.  

Wybrane realizacje firmy Reynaers Aluminium z certyfikatami LEED: 

 z Mall Galeria Bourgas  Bułgaria

 z Biurowiec MK 3  Niemcy

 z Qatar National Convention Centre  Katar

 z Sofia Airport  Bułgaria 

 z Biuro administracyjne DnB Bank  Łotwa 

 z Tekfen Bomonti  Turcja

 z Afi Business Park  Rumunia

 z Blue building  Hiszpania

 z CocaCola  Hiszpania

 z City West Building C1, C2  Republika 

Czeska

 z Siedziba główna ČSOB  Republika Czeska

 z Studio Malmö  Szwecja

 z Biuro administracyjne DnB Bank  Łotwa

 z Royal College of Surgeons  Irlandia

 z Waterside Citywest  Irlandia

 z Capital Dock 200 JP Morgan  Irlandia

 z Capital Dock 300 – Indeed  Irlandia

 z Hanover Quay 8 ‘The Reflector’  Irlandia

 z Hanover Quay 5 ‘5HQ’  Irlandia

 z ArtGen  Republika Czeska

Zapraszamy na stronę www.reynaers.pl, gdzie znajduje się więcej  
informacji i kontakty do lokalnych przedstawicieli Reynaers Aluminium.
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