
Produsele EQUITONE sunt concepute pentru reziliență și durabilitate, sunt rezistente la 
intemperii și sunt fabricate cu utilizarea unei cantități minime de materiale și energie.

OBIECTIVUL LEED 
ȘI POTENȚIALUL DE 
OBȚINERE DE CREDITE

Aceste punctaje sunt realizate pe 
baza schemei LEED BD+C versiunea 4 
(schemă LEED pentru proiect clădire 
și construcție versiune 4) și depind 
de funcțiunea si scopul clădirii.

CATEGORII LEED 4.1 EQUITONE

Materialele EQUITONE pot contribui 
la obținerea creditelor LEED 4.1 
pentru categoriile: energie și mediu 
și materiale și resurse.

Certificarea LEED se referă la 
certificarea clădirilor. Aceasta 
nu evaluează materialele, 
de aceea materialele au o 
contribuție la punctaj, dar 
materialele în sine nu vor 
garanta obținerea punctelor. 
De exemplu, pentru obținerea 
punctelor asociate EPD 
(Environmental Product 
Declarațion – Declarație de 
mediu pentru produs), LEED 
solicită ca 20 de materiale 
instalate permanent să 
fie aprovizionate de la cel 
puțin 5 producători diferiți 
care au declarații de mediu. 
EQUITONE are declarații de 
mediu pentru materialele 
sale, așadar poate contribui la 
obținerea certificării LEED.©

Energie și mediu 20

Materiale și resurse 4

Calitate a mediului interior 3

Inovare  3

Locație și transport 16

Amplasamente sustenabile 10

Eficiență în utilizarea apei 11

Energie și mediu 33

Materiale și resurse 13

Calitate a mediului interior 16

Inovare  6

Prioritate regională 4

Proces integrativ 1

30
/110 credite

PERFORMANȚĂ 
CONFORM LEED ›  Deșeurile rezultate 

din producție sunt 
colectate și reutilizate

Potențial de încălzire globală mai 
scăzut (echivalent kg CO2)

MRc1 
Opt.4 

3+1 puncte

›  Efecte verificate, 
îmbunătățite ale ciclului 
de viață asupra mediului

Consultați declarația de tip III specifică produsului (EPD 
– declarație de mediu pentru produs) a EQUITONE

MRc2
Opt.1

1+1 punct

›  Contribuie la 
conductivitatea 
termică îmbunătățită 
și performanța 
energetică optimizată

EQUITONE contribuie la un consum 
mai scăzut de energie.

EAc2
Opt.1
 
20+1 puncte

› Materiale pentru producție

›  Declarație cu privire la 
impactul produsului 
asupra sănătății

› Circuit al materialelor în natură

Certificare disponibilă în 2022

MRc4 
 
1 punct

›  Îmbunătățiri cu privire la 
izolarea fonică, zgomotul 
de fond, finisajele pentru 
izolare acustică și 
zgomotele din exteriorul 
amplasamentului.

Contribuie la proiectarea acustică eficientă a clădirilor.

EQc9

2 puncte

Certificare disponibilă în 2022

›  Raportul privind sustenabilitatea 
al Inițiativei de Raportare Globală 
(Global Reporting Initiative – GRI)

›  Orientările Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) pentru 
societățile multinaționale

›  Pactul Global al Organizației Națiunilor 
Unite: Comunicarea progresului

›  ISO 26000: Ghidul din 2010 privind 
responsabilitatea socială

›  Program aprobat de USGBC (U.S. Green 
Building Council – Consiliul pentru construcții 
ecologice din SUA): Alte programe aprobate 
de USGBC care îndeplinesc criteriile 
CSR (Corporate Social Responsibility – 
Responsabilitate socială a întreprinderilor).

›  Program aprobat de USGBC (U.S. Green Building Council 
– Consiliul pentru construcții ecologice din SUA)

MRc3 

1 punct

›  Contribuie la conductivitatea 
termică îmbunătățită a clădirii.

EQUITONE contribuie la confortul 
termic total al clădirii

EQc5

1 punct


