
  
      

IISSOO  &&  LLEEEEDD  CCoommppaarriissoonn  

  
IInn  ttooddaayy’’ss  ccoommppeettiittiivvee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  ccoommppaanniieess  wwaanntt  ttoo  bbee  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ddooiinngg  

bbuussiinneessss  wwiitthh  aa  ggrreeeenn  mmiinnddeedd  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  ccaann  ddeelliivveerr  qquuaalliittyy  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  iinn  aa  

ttiimmeellyy  mmaannnneerr  wwhhiicchh  wwiillll  mmeeeett  tthheeiirr  nneeeeddss..  TThhaatt  iiss  wwhhyy  BBoorrrroouugghhss  iiss  IISSOO  1144000011::22000044  CCeerrttiiffiieedd..  

  

IISSOO  &&  LLEEEEDD  CCoommppaarriissoonn  

AAlltthhoouugghh  IISSOO  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  ddoonn’’tt  ddiirreeccttllyy  ccoorrrreellaattee  iinnttoo  LLEEEEDD  ppooiinnttss,,  IISSOO  ccoommpplleemmeennttss  LLEEEEDD  

bbeeccaauussee  iitt  hheellppss  mmaaiinnttaaiinn  aa  lleevveell  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt..  WWoorrkkiinngg  wwiitthh  aa  

ccoommppaannyy  tthhaatt  hhaass  IISSOO  cceerrttiiffiiccaattiioonn  wwiillll  aassssiisstt  yyoouurr  ccoommppaannyy  iinn  ggaaiinniinngg  LLEEEEDD  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  

  

IISSOO  1144000011  iiss  aa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm  uusseedd  bbyy  bbuussiinneessss  ttoo  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhee  ssiittee  hhaass  aann  

eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm..  LLEEEEDD  ––  LLeeaaddeerrsshhiipp  iinn  EEnneerrggyy  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  DDeessiiggnn  ––  

iiss  aa  rraattiinngg  ssyysstteemm  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn..  

  

IISSOO  1144000011::  22000044  

CCoonnssuummeerrss  aarree  aallssoo  ddeemmaannddiinngg  tthhaatt  ccoommppaanniieess  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  wwiillll  oonnllyy  ddoo  bbuussiinneessss  wwiitthh  ccoommppaanniieess  tthhaatt  hhaavvee  IISSOO  1144000011  cceerrttiiffiiccaattiioonn..  IISSOO  

1144000011  iiss  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttaannddaarrdd  wwhhiicchh  hheellppss  aallll  ttyyppeess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt,,  ttoo  pprreevveenntt  ppoolllluuttiioonn,,  aanndd  iimmpprroovvee  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeennttaall  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

  

BBoorrrroouugghhss  GGrreeeenn  IInniittiiaattiivveess  

BBoorrrroouugghhss  GGrreeeenn  IInniittiiaattiivveess  

PPrrootteeccttiinngg,,  ccoonnsseerrvviinngg  aanndd  rreedduucciinngg  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  iiss  oonnee  ooff  oouurr  ttoopp  ggooaallss  aatt  BBoorrrroouugghhss  

CCoorrppoorraattiioonn..  OOuurr  ccoommppaannyy  mmeeeettss  aallll  FFeeddeerraall,,  SSttaattee,,  aanndd  LLooccaall  eennvviirroonnmmeennttaall  rreegguullaattiioonnss..  

WWee’’vvee  rreecceeiivveedd  ttwwoo  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoommpplliiaannccee  aawwaarrddss  ffrroomm  tthhee  cciittyy  ooff  KKaallaammaazzoooo  ––  tthhee  ssiittee  ooff  

oouurr  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ffaacciilliittyy..  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aa  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  oouurr  ccoommppaannyy’’ss  eeffffoorrtt  ttoo  rreeuussee  aanndd  rreeccyyccllee::  

  

  OOuurr  sstteeeell  hhaass  aa  rreeccyycclleedd  ccoonntteenntt  ooff  aannyywwhheerree  ffrroomm  2255%%  ttoo  oovveerr  9900%%  

  TThhee  ccoorrrruuggaatteedd  ppaacckkaaggiinngg  wwee  uussee  hhaass  aa  rreeccyycclleedd  ccoonntteenntt  ooff  2200--4400%%  

  OOuurr  ppoowwddeerr  ccooaattiinngg  ppaaiinntt  ddooeess  nnoott  rreelleeaassee  aannyy  vvoollaattiillee  oorrggaanniicc  ccoommppoouunnddss  ((VVOOCC’’ss))  iinnttoo  

tthhee  aattmmoosspphheerree..  

  EExxcceessss  ppaaiinntt  oorr  ccoolloorr  cchhaannggeess  aarree  sseenntt  ffoorr  rreeccyycclliinngg  aanndd  aarree  rreeuusseedd  iinn  eeiitthheerr  aa  ddiiffffeerreenntt  

ccoolloorr  ffoorrmmaattiioonn  oorr  aass  rrooaadd  ssuurrffaaccee  mmaatteerriiaall  

  PPaalllleettss  aarree  ppuurrcchhaasseedd  wwiitthh  pprreevviioouussllyy  uusseedd  mmaatteerriiaall..  BBrrookkeenn  oorr  uunnuussaabbllee  ppaalllleettss  aarree  sseenntt  

ttoo  aa  rreeccyycclleerr  ttoo  bbee  rreebbuuiilltt..  

  UUnniivveerrssaall  wwaassttee  ssuucchh  aass  bbaatttteerriieess,,  fflluuoorreesscceenntt  lliigghhttss  aanndd  ccoommppuutteerr  mmoonniittoorrss  aarree  

rreeccyycclleedd..  

  IInn  oonnee  yyeeaarr,,  wwee  ssaavveedd  oovveerr  33,,220000  bbaarrrreellss  ooff  ooiill  ––  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  mmoorree  tthhaann  11,,000000,,000000  

kkiilloowwaatttt  ooff  eelleeccttrriicciittyy  jjuusstt  bbyy  rreeccyycclliinngg  sstteeeell..  TThhaatt  iiss  eennoouugghh  eelleeccttrriicciittyy  ttoo  pprroovviiddee  ppoowweerr  

ffoorr  110000  aavveerraaggee  ssiizzeedd  hhoouusseess  ffoorr  aa  yyeeaarr..  

  

EEaacchh  ooff  tthheessee  eeffffoorrttss  ddeemmoonnssttrraatteess  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  pprreesseerrvviinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerree  aallll  ooff  

uuss  lliivvee..  

  

  



  

WWhhaatt,,  wwhhyy  aanndd  hhooww  ooff  LLEEEEDD  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  

  

LLEEEEDD  

LLEEEEDD  iiss  aaddmmiinniissttrraatteedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  GGrreeeenn  BBuuiillddiinngg  CCoouunncciill  ((UUSSGGBBCC)),,  aa  WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..  ––  

bbaasseedd  nnoonnpprrooffiitt  ccooaalliittiioonn  ooff  bbuuiillddiinngg  iinndduussttrryy  lleeaaddeerrss  aanndd  iiss  aann  aaccccrreeddiitteedd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  pprrooggrraamm  

ffoorr  tthhee  ddeessiiggnn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ggrreeeenn  bbuuiillddiinnggss..  IIttss  mmaaiinn  ggooaall  iiss  

ttoo  iinnccrreeaassee  pprrooffiittaabbiilliittyy  wwhhiillee  rreedduucciinngg  tthhee  nneeggaattiivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss  ooff  bbuuiillddiinnggss..  

  

WWhhoo  uusseess  LLEEEEDD??  

SSttaattee  aanndd  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  

FFeeddeerraall  aaggeenncciieess  

AArrcchhiitteeccttss  

IInntteerriioorr  DDeessiiggnneerrss  

EEnnggiinneeeerrss  

CCoonnssttrruuccttiioonn  mmaannaaggeerrss  

FFaacciilliittiieess  mmaannaaggeerrss  

  

LLEEEEDD  RRaattiinngg  SSyysstteemm  CCaatteeggoorriieess::  

CCoommmmeerrcciiaall  IInntteerriioorrss  

NNeeww  CCoonnssttrruuccttiioonn  

EExxiissttiinngg  BBuuiillddiinnggss::  OOppeerraattiioonnss  aanndd  MMaaiinntteennaannccee  

CCoorree  &&  SShheellll  

SScchhoooollss  

RReettaaiill  HHeeaalltthhccaarree  

NNeeiigghhbboorrhhoooodd  DDeevveellooppmmeenntt  

  

TThheerree  aarree  ffoouurr  lleevveellss  ooff  LLEEEEDD  aacchhiieevveemmeenntt::  

CCeerrttiiffiieedd                      4400++  ppooiinnttss  

SSiillvveerr                              5500++  ppooiinnttss  

GGoolldd                                6600++  ppooiinnttss  

PPllaattiinnuumm                    8800++  ppooiinnttss  

  

LLEEEEDD  ppooiinnttss  aarree  aawwaarrddeedd  oonn  aa  110000  ppooiinntt  ssccaallee  aanndd  ccrreeddiittss  aarree  wweeiigghhtteedd  ttoo  rreefflleecctt  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  

eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaaccttss..  AAddddiittiioonnaallllyy  1100  bboonnuuss  ccrreeddiittss  aarree  aavvaaiillaabbllee,,  ffoouurr  ooff  wwhhiicchh  aaddddrreessss  

rreeggiioonnaallllyy  ssppeecciiffiicc  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess..  AA  pprroojjeecctt  mmuusstt  ssaattiissffyy  aallll  pprreerreeqquuiissiitteess  aanndd  eeaarrnn  aa  

mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ppooiinnttss  ttoo  bbee  cceerrttiiffiieedd..  

  

EExxaammppllee::  LLEEEEDD  ffoorr  CCoommmmeerrcciiaall  IInntteerriioorrss  

SSuussttaaiinnaabbllee  SSiitteess                                                    2211  

WWaatteerr  EEffffiicciieennccyy                                                      1111  

EEnneerrggyy  &&  AAttmmoosspphheerree                                    3377  

MMaatteerriiaallss  &&  RReessoouurrcceess                                  1144  

IInnddoooorr  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy              1177  

                                                                                                            110000  ppooiinnttss  

BBoonnuuss  ppooiinnttss  

IInnnnoovvaattiioonn  iinn  ddeessiiggnn                                              66  

RReeggiioonnaall  pprriioorriittyy                                                          44  

TToottaall  PPoossssiibbllee  PPooiinnttss                                    111100  ppooiinnttss  

  

  


