
MENGINTIP SEJENAK KE
MASA SENJA

Arsitek Julia Kick menghadirkan kehidupan baru ke
dalam istal kayu tua dan sekarang tinggal bersama
keluarganya di gedung yang telah direnovasi ini.
Dengan bantuan AgeExplorer®, Julia mencari tahu
bagaimana penuaan dapat memengaruhi
kehidupan kita.

4 menit
Di Seluruh Dunia

Mengintip sejenak ke masa senja

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


Bangunan yang kaya akan sejarah

Istal ini biasanya diisi dengan
kandang kuda dan gerobak
jerami akan membawa pakan
dan jerami untuk hewan
melalui pintu masuk yang
besar. Setelah melakukan
renovasi yang sensitif,
keluarga Kick menjadikan
bangunan bersejarah ini
sebagai rumah mereka. Hari
ini anggota tim Riset
Kebutuhan kami, Sandra,
mengunjungi arsitek
wiraswasta dan ibu muda ini
untuk memberinya
pandangan baru tentang
masa depan. Kostum simulasi
usia AgeExplorer® akan
membawanya merasakan
keterbatasan fisik yang
dialami di usia senja. "Pasti
tidak akan seburuk itu,"
ujarnya sambil tertawa.

"Dalam membangun desain, kita perlu
menerapkan pendekatan akal sehat,
memastikan keberlanjutan, dan juga
mempertimbangkan kemungkinan
penggunaan di masa mendatang."



Bangunan bersejarah
ini dipugar secara
hati-hati dan diubah
menjadi rumah.



Transformasi dari muda ke tua

"Jadi, berapa umur saya sekarang?" Julia merasa penasaran segera setelah
mengenakan tali pengikat yang menyimulasikan sendi siku dan lutut yang
kaku. "Tidak bisa dikatakan persis,” jawab Sandra, Peneliti Riset Kebutuhan.
Kostum tersebut menyimulasikan keterbatasan yang biasanya muncul
seiring bertambahnya usia, namun bisa berbeda untuk setiap orang
tergantung pada tingkat kebugaran dan kondisi fisik mereka. "Jadi, sekitar
75 tahun," ujar Sandra sambil mengisi kantong baju terusan oranye dengan
beban sekitar 5,5 kg itu. Penutup telinga khusus, kacamata yang
menyimulasikan rabun jauh akibat usia, dan visor yang membatasi bidang
penglihatan Anda juga dipakai untuk memberi pengalaman nyata. Hanya
tinggal memakai sarung tangan radang sendi, dan Julia siap memulai
eksperimen ini.





dapat muncul seiring bertambahnya usia.

Ekspedisi di dapurnya sendiri

Julia ingin memahami tantangan yang dapat ditimbulkan oleh keterbatasan
fisik di lingkungan rumah. Dia mencoba melakukan berbagai tugas sehari-
hari di dapurnya, seperti membuat salad. Meraih mangkuk salad terbukti
sangat sulit dilakukan. "Jika saja di sini ada pijakan," keluh Julia. Bahkan,
menuang kopi juga ternyata sulit dilakukan. Saat membungkuk untuk
merapikan mainan, Julia menarik napas dalam-dalam: "Tanpa kostum ini
saja sudah terasa sulit. Ini membuat Anda memahami betapa pentingnya
furnitur ergonomis seiring bertambahnya usia," ujarnya sambil termenung.

Membungkuk ke bawah, meraih bagian atas – gerakan ini sangat sulit dilakukan
saat mengenakan kostum simulasi usia.



Kesimpulan Julia

"Saya tidak pernah mengira
simulasi ini bisa begitu
berkesan," kata Julia, tampak
terkesan dan juga sedikit
lelah. "Wawasan baru ini akan
membantu saya untuk
melihat kembali beberapa
detail dalam rancangan saya,
untuk mempertanyakan dan
memeriksanya kembali
dengan cara yang berbeda.
Kami selalu berfokus pada
kebutuhan klien. Tetapi,
merasakan langsung
keterbatasan seperti itu
adalah pengalaman yang
sangat berharga bagi saya."

Sekilas tentang petunjuk dan tips
kami

Informasi lebih lanjut tentang
AgeExplorer®



Rencanakan masa depan dan
hindari kendala apa pun

Berikan furnitur yang ergonomis

Pastikan isi kabinet tampak
jelas dan pastikan
aksesibilitasnya bagus

Rencanakan area penyimpanan
dan area tempat duduk yang
memadai

Pilih perabot interior berkualitas
baik

https://www.blum.com/ageexplorer


Ini mungkin menarik untuk Anda
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AUSTRIA

+43 5578 705 - 0

Tentang kami

Blum adalah produsen fitting furnitur yang inovatif dari
Austria.

ERGONOMIS

Ketahui hari ini
hal apa yang
mungkin penting
di masa
mendatang

RUANG PENYIMPANAN

Gunakan setiap
inci ruang

ERGONOMIS

Kamar bayi yang
nyaman

SPACE STEP

Solusi bagian
plinth SPACE STEP
− aksesori
tersembunyi
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