
EQUITONE on loodud vastupidava ja kestlikuna, olles ilmastikukindel ning 
selle valmistamisel kasutatakse minimaalselt materjale ja energiakulu.

LEED-I EESMÄRK 
JA PUNKTID
Eeldused on tehtud LEED BD+C v4 skeemil ja 
sõltuvad hoone funktsioonist ning ulatusest.

LEED 4.1 KATEGOORIAD EQUITONE

EQUITONE materjalid võivad kaasa aidata LEED 
4.1 punktide hankimisele kategooriates: energia 
ja atmosfäär ning materjalid ja ressursid.

LEED-sertifikaat viitab hoone 
sertifikaadile. See ei hinda materjali, 
seetõttu panustab materjal 
punktidesse, kuid materjal kui 
selline ei taga punktide kogumist. 
Näiteks, et saada EPD-ga seotud 
punkte, nõuab LEED 20 püsivalt 
paigaldatud materjali hankimist 
vähemalt 5 erinevalt EPD-ga tootjalt. 
EQUITONE’il on EPD, nii et see võib 
aidata kaasa nende hankimisele.

Energia ja atmosfäär 20

Materjalid ja ressursid 4

Sisekeskkonna kvaliteet 3

Innovatsioon  3

Asukoht ja transport 16

Jätkusuutlikud kohad 10

Vee efektiivsus 11

Energia ja atmosfäär 33

Materjalid ja ressursid 13

Sisekeskkonna kvaliteet 16

Innovatsioon  6

Piirkondlik prioriteet 4

Integreeriv protsess 1

30
/110 punkti

LEED-I SOORITUS

›  Tootmisjäätmed kogutakse 
kokku ja taaskasutatakse

Madalam globaalse soojenemise potentsiaal (kg CO
2
 eq.)

MRc1 
Opt.4 

3+1 punkti

›  Kontrollitud paremad 
keskkonnamõjud eluea jooksul

Vaadake EQUITONE’i tootespetsiifilise 
(EPD) III tüübi deklaratsiooni

MRc2
Opt.1

1+1 punkti

›  Aitab kaasa soojusjuhtivuse 
paranemisele ja energiatõhususe 
optimeerimisele

EQUITONE aitab kaasa väiksemale energiatarbimisele.

EAc2
Opt.1
 
20+1 punkti

›  Tootja laoseis

›  Tervisetoodete deklaratsioon

›  Hällist hällini

› USGBC heakskiidetud programm

Sertifikaat on saadaval 2022. aastal

MRc4 
 

1 punkti

›  Heliisolatsiooni, taustamüra, 
akustilise viimistluse ja 
koha välismüra täiustused.

Aitab kaasa hoonete tõhusale akustilisele disainile.

EQc9

2 punkti

Sertifikaat on saadaval 2022. aastal

›  Globaalse aruandlusalgatuse 
(GRI) jätkusuutlikkuse aruanne

›  Majandusorganisatsioon 
Koostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunised 
rahvusvahelistele ettevõtetele

›  ÜRO Globaalne kokkulepe: Aruandlus edusammudest

›  ISO 26000: 2010. aasta sotsiaalse vastutuse juhend

›  USGBC heakskiidetud programm: Teised USGBC poolt heaks 
kiidetud programmid, mis vastavad ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse kriteeriumidele.

MRc3 

1 punkti

›  Aitab kaasa hoone 
soojusjuhtivuse paranemisele.

EQUITONE aitab kaasa hoone 
üldisele soojusmugavusele

EQc5

1 punkti


