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King Abdullah Financial District
Het King Abdullah Financial District in Saoedi-Arabië heeft een LEED Gold certificaat ontvangen. Dat
betekent dat het gebouw voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Ook het toepassen van
deuren en kozijnen van Theuma heeft bijgedragen aan een zo hoog mogelijke LEED-score van het gebouw.
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Een LEED-certificaat biedt onmiskenbare voordelen:
•
•
•
•
•
•

draagt bij aan een duurzamere maatschappij
heeft een positieve invloed op welzijn en gezondheid
is een objectief instrument om gebouwen met elkaar te vergelijken
vermindert de energiekosten
verhoogt de marktwaarde van een gebouw
mogelijk fiscaal voordeel vanuit de overheid

‘Het zijn ook
duurzame
binnendeursystemen.’

www.theuma.com
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LEED v3

LEED v4

8 beoordelingsrichtlijnen binnen LEED v3

5 beoordelingsrichtlijnen binnen LEED v4
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8 duurzaamheidscategorieën binnen LEED New Constuction & Major Renovation
Location &
Transportation

LEED

Categorie

Gezondheid
“Het bevorderen van
een gezond leef- en
verblijfsklimaat, goede
kwaliteit binnenlucht,
hoge mate van
geluidcomfort en
goedetoegankelijkheid”

Het toepassen van de deuren en kozijnen van Theuma draagt bij aan
de duurzaamheidsprestatie van een gebouw en aan het verkrijgen
van credits voor certificaten als LEED en BREEAM.
Het LEED-certificaat is een Amerikaans keurmerk dat wereldwijd
wordt toegepast. Met name in de VS en Canada, maar ook in
projecten in China, India, het Midden Oosten, Europa en Zuid
Amerika. LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
is ontwikkeld op basis van BREEAM, door USGBC (United States
Green Building Council). Zij streven naar een duurzamere aanpak van
het ontwerp, de uitvoering en beheer van de gebouwde omgeving.
Gebouwen worden beoordeeld op verschillende duurzaamheids
categorieën met meerdere criteria. Alle categorieën hebben een
maximaal te behalen aantal credits.De score wordt bepaald door
de behaalde credits bij elkaar op te tellen. Op basis van deze
totaalscore kan een certificaat op vier niveaus worden verstrekt:

50-59

60-79
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Water
Efficiency

Energy &
Atmosphere

80+

Deze classificatie maakt het mogelijk om gebouwen objectief te
vergelijken op het gebied van duurzaamheid.

Materialen
“Het stimuleren van
het gebruik van
verantwoorde materialen
met een lage milieuimpact en een lage
vervangingsfrequentie”

Max.
credits

Indoor
Environmental
Quaility

Innovation &
Design Process

Regional Priority
Credits

Credit

Onderwerp

IEQc2
IEQp1

Ventilatie

1

Aangepaste roosters of spelingen onder de deur om de (gedwongen)
ventilatie tot zijn recht te laten komen.

IEQc4,1

Lage emissie (VOC)
materialen: lijmen en kitten

1

Het betreft enkel het aanbrengen van lijmen en kitten on-site. Indien nood
zakelijk en op aanvraag kunnen de gepaste lijmen en kitten voorzien worden.

IEQc4,2

Lage emissie (VOC)
materialen: verven en coatings

1

Het betreft enkel het aanbrengen van verven en coatings on-site. Indien nood
zakelijk en op aanvraag kunnen gepaste verven en coatings voorzien worden.

IEQc4,4

Lage emissie materialen:
samengestelde houtproducten

1

Samengestelde houtproducten mogen GEEN toegevoegde Ureumformalde
hyde bevatten (NAUF: Non Added Ureum Formaldehyde). Op speciale aanvraag kunnen er deuren voorzien worden zonder toegevoegde Ureumformaldehyde. Dit is niet van toepassing op stalen kozijnen.

IEQp3
IEQc9

Akoestische vereisten

1

MRc4

Gerecycleerde materialen

MRc5

Regionale producten

MRc6

MRc7

Snel hernieuwbare materialen

Gecertificeerd hout

Interior Design &
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Operations &
Maintenance

Neighbourhood
Development

Homes

9 duurzaamheidscategorieën binnen LEED Building Design and Construction

Theuma draagt bij in 2 categorieën waarbij maximaal 12 credits te behalen zijn

Theuma produceert, levert en monteert
duurzame binnendeursystemen van hoge
kwaliteit. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en duurzaamheid staan hierbij
centraal, zowel tijdens de productie, als tijdens
het gebruik. Zo dragen wij bij aan duurzame
gebouwen en een duurzame wereld.

40-49
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Duurzame oplossingen van Theuma: deuren en kozijnen
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Categorie

Credit

Onderwerp

EQ

Enhanced Indoor Air Quality
Strategy

Max.
credits
1-2

1-3

Enkel van toepassing voor scholen:Afhankelijk van de situatie kan Theuma
gepaste geattesteerde geluidwerende deur-kozijnkombinaties aanbieden.

EQ

Minimun acoustic Performance
Credit Acoustic Performance

1

1-2

Van de geleverde goederen kan Theuma de gegevens bezorgen over de
samenstelling van de gebruikte grondstoffen. Hoe meer gerecycleerd materiaal
gebruikt wordt, hoe hoger de bijdrage is tot het behalen van de credit.

MR

Building product disclosure
and optimizatoin: EPD

1-2

Van de geleverde goederen kan Theuma de gegevens bezorgen over de
afkomst van de gebruikte grondstoffen. Hoe meer grondstoffen betrokken
worden in een straal van 800km, hoe groter de bijdrage tot deze credit zal zijn.

1-2

Eis: producten verkopen onder FSC® 100%, FSC Mix Credit of FSC Mix x% met
een zo hoog mogelijk percentage. Indien de benodigde grondstoffen FSC
aangekocht kunnen worden, kan Theuma de deuren en houten kozijnen onder
FSC Mix Credit leveren. Dit is niet van toepassing op stalen kozijnen.

Regional
Priority

“Het bevorderen
van een gezond leef- en
verblijfsklimaat, goede
kwaliteit binnenlucht,
hoge mate van
geluidcomfort en goede
toegankelijkheid”

Aangepaste roosters of spelingen onder de deur om de (gedwongen) ventilatie
tot zijn recht te brengen.

Voor plaatmaterialen (composite wood) producten:
Eis: het product mag geen toegevoegd UF bevatten OF voldoet aan de eis van
ULEF (ultra low emitting formaldehyde) volgens de eisen van CARB. De Theuma
houten deur voldoet aan klasse A+ conform Franse Wetgeving in verband met
emissies van vluchtige organische stoffen en voldoet hiermee aan de eis van
Leed v4. Niet van toepassing op stalen kozijnen.
Afhankelijk van de situatie kan Theuma gepaste geattesteerde geluidwerende
deur-kozijnkombinaties aanbieden.

1-2

Theuma deuren en stalen kozijnen beschikken over een EPD (Environmental
Product Declaration) conform EN15804 en zijn beide opgenomen in de
milieudatabase, www.milieudatabase.nl

MR

Building product disclosure
and optimizations: sourcing of
raw materials

1-2

Theuma draagt bij aan de volgende elementen binnen de credit:
• MVO-duurzaamheidsverslag conform GRI-G4
• MVO-beleid conform ISO 26000
• Alle houtproducten kunnen, indien de grondstoffen aangekocht kunnen worden
onder FSC®, geleverd worden onder het FSC Mix label
• Verschaffen van gegevens over de gebruikte grondstoffen m.b.t. het gebruik
van gerecycleerde materialen
• Verschaffen van gegevens over de gebruikte grondstoffen m.b.t. de afkomst van
de grondstoffen (positieve bijdrage indien betrokken in straal <160km van project)

MR

Building product disclosure
and optimizations: material
ingredients

1-2

Theuma beschikt over een Theuma verklaring (‘self declared’) waarin we
bevestigen dat we geen producten op de markt zetten die op de (kandidaten)lijst
van REACH staan.

Materialen
“Het stimuleren van
het gebruik van
verantwoorde materialen
met een lage milieuimpact en een lage
vervangingsfrequentie”

Duurzame oplossingen van Theuma: deuren en kozijnen

Indien Theuma verven, vernissen of lakken on-site aanbrengt, voldoen deze aan
maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese Decopaint
Directive 2004/42/EC gemeten volgens ISO 11890-2.

Gezondheid

EQ

1

Innovation

Theuma draagt bij in 2 categorieën waarbij maximaal 12 credits te behalen zijn

Low Emitting Materials:
Interior paints and coatings,
interior adhesives and sealants,
composite wood (o.a. deuren),
thermal insulation

Eis: maximaal gebruik van gewassen die binnen tien jaar gebruiksklaar zijn,
zoals vlas, stro en bamboe. Op aanvraag worden deuren en kozijnen voorzien
van grondstoffen die maximaal kunnen bijdragen aan deze credit.

Energy &
Atmosphere

Totaalscore LEED
Certified: 40 t/m 49 credits | Silver: 50 t/m 59 credits | Gold: 60 t/m 79 credits | Platinum: 80 credits of meer

