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4BIRD® 

ARCHITEKTURA ZE SZKŁA PRZYJAZNA PTAKOM 

RODZINA PRODUKTÓW 4BIRD®

4BIRD® to kompletna gama rozwiązań opracowanych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szklenie 
przyjazne ptakom, łącząca w sobie zalety szkła przeciwsłonecznego COOL-LITE® oraz różne sposoby znakowania, 
obróbki, które pozwalają uniknąć kolizji ze szkłem.

4BIRD® składa się z wielu propozycji, z których każda oferuje różnorodną konfigurację i efekt wizualny 
przeszklenia oraz gwarantuje zgodność ze wszystkimi znanymi obecnie przepisami lokalnymi  i wytycznymi 
krajowymi. Spełniają one wymagania powszechnie uznanych zasad wzorów przyjaznych ptakom, czyli 2x2“ i 
2x4“, jak również bardziej restrykcyjnych regulacji obowiązkowych i dobrowolnych, takich jak kryterium #55 w 
certyfikacji LEED: Zapobieganie kolizji ptaków. 

Rozwiązania 4BIRD® oparte są na szkle przeciwsłonecznym SAINT-GOBAIN COOL-LITE® XTREME i SKN, 
dzięki czemu posiadają wszystkie zalety tej rodziny produktów odnośnie walorów estetycznych (niski poziom 
odbicia zewnętrznego i neutralny wygląd), komfortu wizualnego (neutralny wygląd i optymalna przezierność 
dla uzyskania maksymalnego dostępu do światła dziennego) oraz komfortu termicznego w pomieszczeniach 
(optymalna ochrona przeciwsłoneczna oraz doskonała izolacyjność termiczna). 

Dostępne rozwiązania:

Organizacji American Bird Conservancy (ABC) zajmująca się ochroną ptaków systematycznie publikuje informacje: 
„każdego roku w Stanach Zjednoczonych ginie nawet do miliarda ptaków po kolizji ze szkłem”.1 Powody kolizji 
ptaków z oknami i szklanymi fasadami są różne, i nie chodzi tylko o to, że wróbel widzi szkło inaczej niż gołąb. 
Ogólnie rzecz biorąc są dwa pozornie sprzeczne powody kolizji ptaków ze szkłem, są one jednak ściśle związane  
z właściwościami tego materiału: refleksyjnością i przeziernością.

Oczywiście wszystkie rodzaje szkła odbijają (naturalne) otoczenie budynków – od nieba i chmur po drzewa  
i krzewy rosnące na pobliskich ulicach i w parkach. Dla ptaków odbity obraz stanowi kontynuację ich siedlisk,  
„z bezpiecznymi trasami przelotu, schronieniem i możliwością zdobycia pożywienia”.2 Ptaki mogą w podobny 
sposób postrzegać szkło przezierne – staje się ono wówczas niewidzialną dla nich przeszkodą, szczególnie jeśli 
budynki wyposażone są w przeszklone narożniki, „skywalk” lub są to całoszklane fasady, które mogą stanowić 
realne zagrożenie dla ptaków.  

W ramach linii produktów 4BIRD®, SAINT-GOBAIN GLASS oferuje całą gamę szkieł przeciwsłonecznych, 
skupiając się głównie na skutecznej ochronie ptaków oraz oferując rozwiązania ekologiczne na rzecz zachowania 
bioróżnorodności oraz racjonalnego zarządzania zużyciem energii, jednocześnie zapewniając spójny, neutralny 
wygląd obiektu. Architekci mają możliwość projektowania bez szukania kompromisu pomiędzy walorami 
estetycznymi i parametrami użytkowymi dla przegrody zewnętrznej budynku. 
1 abcbirds.org/glass-collisions/why-birds-hit-glass
2 sfplanning.org/standards-bird-safe-buildings

4BIRD®Frit to linia produktów ze znakowaniem szkła metodą sitodruku na pozycji 
#1, #2 lub #3 zawierająca wybraną powłokę przeciwsłoneczną SAINT-GOBAIN COOL-
LITE® w wersji odprężonej lub przeznaczonej do hartowania na pozycji #2  
(na pozycji #4 w przypadku szkła laminowanego) lub na pozycji #3, w zależności  
od konfiguracji przeszklenia.

4BIRD®Etch to linia produktów ze wzorem na szkle trawionym kwasem na pozycji #1, 
przygotowywanym przez naszego partnera SEVASA S.A. zawierająca wybraną powłokę 
SAINT-GOBAIN COOL-LITE® przeznaczoną do hartowania wraz z tymczasową warstwą 
zabezpieczającą EASYPRO® na pozycji #2.

Organizacja American Bird Conservancy (ABC) przeprowadziła ocenę dostępnych konfiguracji szkła  
4BIRD® i potwierdziła, że spełniają one kryteria szkła przyjaznego ptakom zgodnie z wytycznymi ABC.  
Dla poszczególnych konfiguracji ustalono wartości czynnika zagrożenia (TF). Więcej informacji znajduje  
się w broszurach poświęconych rozwiązaniom 4BIRD® linii 4BRID® Frit i 4 BRID® Etch.
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