
ZESTÁRNOUT A ZASE
ZPÁTKY OMLÁDNOUT

Architektka Julia Kick vdechla staré dřevěné stáji
nový život a nyní ve zrekonstruované budově žije se
svou rodinou. Pomocí obleku AgeExplorer® zkouší,
jak by bydlení mohlo být vnímáno ve stáří.

4 minuty
Celosvětově

Zestárnout a zase zpátky omládnout

https://www.blum-inspirations.com/cs/


Dům s historií

Kdysi byla stáj plná boxů pro
koně a velkou vstupní branou
přivážel žebřiňák seno a slámu
pro zvířata. Po pečlivé
rekonstrukci slouží nyní tato
historická budova jako obytný
dům pro rodinu Kickových.
Dnes tuto architektku na
volné noze a mladou matku
navštíví Sandra, která se ve
společnosti Blum zabývá
průzkumem potřeb, a podívá
se na budoucnost zcela novým
pohledem. Pomocí obleku
AgeExplorer® simulujícího
věk se ponoří do světa, v němž
žijí lidé s tělesnými
omezeními. „Nebude to tak
zlé,“ směje se čilá
projektantka budov.

„K plánování budov je třeba přistupovat se
zdravým rozumem, dbát na udržitelnost a

myslet i na možné budoucí využití.“



Památkově chráněná
stavba byla citlivě
přestavěna na obytný
dům.



Proměna – z mladé na starou

„Kolik mi bude let?“ chce vědět Julia, když si nasazuje bandáže, které simulují
ztuhlé lokty a kolenní klouby. „To se nedá přesně říct,“ odpovídá výzkumnice
potřeb Sandra. Oblek simuluje omezení, která obvykle přicházejí s věkem, ale
u každého člověka je to jiné v závislosti na jeho kondici a fyzickém stavu.
„Tak asi 75 let,“ míní Sandra a do kapes oranžového overalu mimochodem
vkládá cca 5,5 kg závaží. Vše doplňují tlumiče sluchu, brýle simulující
stařeckou dalekozrakost a hledí, které omezuje rozhled. Už jen nasadit
rukavice simulující artritidu – a hotovo!





objevit ve stáří.

Průzkumná cesta vlastní kuchyní

Julia chce přesně vědět, jaké výzvy mohou fyzické problémy přinášet v
každodenním domácím prostředí. Ve své kuchyni testuje různé každodenní
situace, např. přípravu salátu. Namáhavé natahování pro salátovou mísu je
znatelně obtížnější. „Tady by pomohlo stupátko,“ vzdychá Julia. Dokonce i
zalití kávy je nečekaně obtížné. Julie se hluboce skloní, aby uklidila hračky, a
zhluboka se nadechne: „To je namáhavé i bez obleku. Cítíte, jak je ergonomie
ve stáří důležitá,“ říká zamyšleně.

Hluboké shýbnutí, natahování do výšky nahoru – v obleku jsou tyto pohyby
znatelně obtížnější.



Juliin závěr

„Nevěřila bych, jak působivá je
tato simulace,“ vysvětluje Julia
viditelně ohromená a trochu
unavená. „Tento nový pohled
mi pomůže zjišťovat a
prozkoumávat některé detaily
v mých plánech jiným
způsobem. Vždy věnujeme
velkou pozornost potřebám
našich klientů. Ale cítit taková
omezení na vlastním těle je
pro mě velmi cenná
zkušenost.“

Přehled všech tipů

Více informací o obleku
AgeExplorer®



Plánujte dopředu a vyhněte se
možným překážkám

Počítejte s ergonomickým
nábytkem

Dbejte na dobrou přehlednost a
dostupnost

Naplánujte dostatek
odkládacích ploch a míst k
sezení

Vsaďte na kvalitní vybavení
interiéru

https://www.blum.com/ageexplorer


Také by vás mohlo zajímat

Julius Blum GmbH

Závod 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AUSTRIA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

ERGONOMIE

Vědět dnes, co
bude důležité zítra

ÚLOŽNÝ PROSTOR

10 kroků k
dostatku úložného
prostoru

ERGONOMIE

Dětský pokoj jako
místo pohody

SPACE STEP

Řešení soklu
SPACE STEP
jakožto skrytý
pomocník
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