
ŚWIAT OCZAMI STARSZEJ
PANI

Architektka Julia Kick dała drugie życie starej,
drewnianej stodole, która po remoncie jest domem
dla całej rodziny. Ubrana w AgeExplorer®,
symulator starości, sprawdza, jak może wyglądać
życie w zaawansowanym wieku.

4 minuty
Świat

Świat oczami starszej pani

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


Dom z historią

Kiedyś stodoła mieściła boksy
z końmi, a przez dużą bramę
wjazdową wóz drabiniasty
zwoził paszę i siano dla
zwierząt. Po remoncie, który
wymagał ogromnych
umiejętności i wrażliwości, ten
zabytkowy budynek służy jako
dom rodziny Kick. Dzisiaj
architektkę i młodą mamę,
która prowadzi własne biuro
projektowe, odwiedza Sandra
z działu badania potrzeb Blum.
Dzięki tej wizycie projektantka
spojrzy innym wzrokiem na
przyszłość. Ubrana w
kombinezon AgeExplorer®,
symulujący oznaki starzenia,
zanurzy się w świat osób z
ograniczeniami fizycznymi.
„Nie będzie tak źle“, śmieje się
projektantka.

„Do projektowania budynku należy podejść
zdroworozsądkowo, zwracać uwagę na

trwałość materiałów oraz przemyśleć, jak
dane rozwiązania sprawdzą się również w

przyszłości.“



Zabytkowy budynek
z ogromną dbałością
o szczegół został
przebudowany na
dom mieszkalny.



Starzenie w ekspresowym tempie

„Ile będę miała zaraz lat?“, dopytuje Julia, gdy zakładane są jej opaski, które
mają symulować sztywność stawów łokciowych i kolanowych. „Nie można
tego jednoznacznie określić“, wyjaśnia Sandra z działu badania potrzeb.
Kombinezon symuluje ograniczenia, które typowo pojawiają się z wiekiem,
ale w zależności od sprawności i kondycji fizycznej każdy odbiera je trochę
inaczej. „Mniej więcej 75 lat“, stwierdza Sandra, wkładając jednocześnie
obciążniki, każdy o wadze ok. 5,5 kg, w kieszenie pomarańczowego
kostiumu. Stylizację dopełniają nauszniki, okulary imitujące
starczowzroczność oraz osłona, która zawęża pole widzenia. Jeszcze tylko
rękawiczki, symulujące artretyzm - i gotowe!





mogą pojawić się wraz z wiekiem.

Odkrywcza podróż po własnej kuchni

Julia jest żywo zainteresowana tym, by dowiedzieć się, jakie wyzwania w
swoim własnym otoczeniu mogą powodować ograniczenia fizyczne. Ma
okazję sprawdzić to podczas różnych sytuacji dnia codziennego w swojej
kuchni, m.in. przygotowując sałatkę. Nie jest łatwo sięgnąć po miskę.
„Przydałby się tu jakiś stopień”, stwierdza Julia. Niespodziewanie trudnym
zadaniem okazuje się też być nalanie kawy do filiżanki. Chcąc sprzątnąć
zabawki, Julia schyla się z trudem i głośno wzdycha: „To nawet bez
kombinezonu jest męczące. Człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, jak
ważna na starość jest ergonomia”, stwierdza zamyślona.

Schylanie się, sięganie czegoś z góry - to czynności, które z wiekiem przychodzą
wyraźnie trudniej.



Wniosek Julii

„Nie podejrzewałam, że
symulator zrobi na mnie takie
wrażenie“, podsumowuje
wyraźnie poruszona i nieco już
zmęczona Julia. „Ta nowa
perspektywa pomoże mi
spojrzeć inaczej na niektóre
detale w moich projektach,
zweryfikować je. Zawsze
staramy się dbać o potrzeby
naszych klientów. Ale móc
poczuć ograniczenia na
własnej skórze to dla mnie
cenne doświadczenie.“

Przegląd wskazówek

Więcej informacji o
AgeExplorer®



Planowanie z wyprzedzeniem i
eliminacja ewentualnych
przeszkód

Zaplanowanie ergonomicznych
mebli

Zadbanie o dobry wgląd i
dostępność

Zaplanowanie miejsca, gdzie
można odstawiać rzeczy oraz
przysiąść

Zadbanie o dobrą jakość
wyposażenia wnętrza

https://www.blum.com/ageexplorer


To również może Państwa zainteresować
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O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

ERGONOMIA

Wiedząc dzisiaj, co
będzie ważne jutro

PRZECHOWYWANIE

Większa
przestrzeń
użytkowa w 10
krokach

ERGONOMIA

Strefa komfortu
dla maleństwa

SPACE STEP

Pomocnik ukryty
w cokole SPACE
STEP
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