
BİRDEN YAŞLANMAK VE
YAŞINA GERİ DÖNMEK

Mimar Julia Kick, eski bir ahşap ahıra yeni bir soluk
getirmiş ve şimdi ailesi ile bu yenilenmiş binada
yaşıyor. AgeExplorer® ile, yaşlandığında ev
yaşamının nasıl olacağını test ediyor.

4 dakika
Dünyada

Birden yaşlanmak ve yaşına geri dönmek

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


Geçmişten gelen ev

Ahırda eskiden at boksları
bulunuyormuş ve büyük giriş
kapısından geçen saman
arabaları hayvanlar için yem
ve saman getiriyormuş. Bu
tarihi bina, özenli bir yenileme
çalışmasının ardından Kick
ailesinin yuvası olmuş. Bugün,
serbest meslek sahibi mimar
ve genç bir anne olan Julia,
Blum ihtiyaç araştırmacısı
Sandra’yı misafir ediyor, ve
gelecekle ilgili tamamen yeni
bir bakış açısı ediniyor.
AgeExplorer® ileri yaş
simülasyon kostümünün
yardımıyla bedensel
kısıtlamaları olan insanların
dünyasına giriyor. Bina
planlaması alanında uzman
Julia, “O kadar da kötü
olmayacak” diyor gülerek.

“Bina planlamasına mantıklı yaklaşılmalı,
sürdürülebilirliğe dikkat edilmeli ve de

gelecekteki olası kullanımlar hesaba
katılmalı.”



Eski eser olarak
korumaya alınmış
bina, hassas bir
çalışmayla bir eve
dönüştürülmüş.



Dönüşüm - gençlikten yaşlılığa geçiş

Julia, dirsek ve diz mafsalında sertleşme etkisi yaratan bandajları takarken
“Şimdi kaç yaşında olacağım?” diye merak ediyor. İhtiyaç araştırmacısı
Sandra, "Bunu tam olarak söylemek zor," diye yanıtlıyor. Kostüm,
yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan tipik bedensel sınırlamaların
simülasyonunu yapıyor, ancak kişinin kondisyonuna ve fiziksel durumuna
bağlı olarak farklı bir his yaratıyor. Sandra, turuncu tulumun ceplerini
yaklaşık 5,5 kg ağırlıkla doldururken "Bu şekilde, yaklaşık 75 yaşında," diyor.
Duymayı zorlaştıran kulaklık, presbiyopi gözlüğü ve görüş alanını kısıtlayan
siperlik ile kostüm tamamlanıyor. Son olarak artrit eldivenlerini takmak kaldı
... ve tamam!





AgeExplorer® kostümünün farklı parçaları, ileri yaşta ortaya çıkan tipik bedensel
kısıtlamaların simülasyonunu yapar.

Kendi mutfağında araştırma gezisi

Julia, fiziksel problemlerin günlük ev hayatına tam olarak ne tür zorluklar
getirebileceğini bilmek istiyor. Mutfağında gün içinde yapılan farklı işleri,
mesela salata hazırlamayı deniyor. Salata kasesine uzanmaya çalışmak
oldukça zor geliyor. “Burada bir basamak çok fayda sağlar”, diye söyleniyor.
Bir fincana kahve koymak bile zahmetli bir işe dönüşüyor. Julia, oyuncakları
toplamak için yere eğilirken soluk soluğa kalıyor: “Bu, kostüm olsun
olmasın, zaten yorucu. İnsan, ileri yaşta ergonominin ne kadar önemli
olacağını anlıyor” diyor düşünceli bir şekilde.

Yere eğilmek, yukarı uzanmak: Bu hareketleri yapmak, kostümle birlikte hissedilir
şekilde zorlaşıyor.



Julia’nın nihai yorumu

Oldukça etkilenen ve biraz da
yorgun düşen Julia, “Bu
simülasyonun bu kadar etkili
olacağı aklıma gelmezdi”
diyor. “Bu yeni bakış açısı,
planlarımdaki bazı detayları
farklı bir şekilde yorumlamamı
ve ele almamı sağlayacak.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına
her zaman çok dikkat
ediyoruz. Ama kendi
bedenimde böylesi
kısıtlamaları hissetmek,
benim için son derece değerli
bir tecrübe.”

Öneri ve ipuçlarına toplu bakış

AgeExplorer® için daha fazla
bilgi



Öngörülü plan yapın ve ileride
size engel olacak şeylerden
kaçının

Ergonomik mobilyalar tasarlayın

Rahat bir görüş ve iyi bir erişime
sahip olmaya dikkat edin

Yeterli saklama ve oturma
alanları planlayın

İç donanımın kaliteli olmasına
dikkat edin

https://www.blum.com/ageexplorer


Bu da ilginizi çekebilir

Julius Blum GmbH
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6973 Höchst

AVUSTURYA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

Hakkımızda

Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin

ERGONOMİ

Yarın için önemli
olanı bugünden
bilmek

SAKLAMA ALANI

10 adımda yeterli
saklama alanı
yaratın

ERGONOMİ

Çok işlevli bebek
alt değiştirme
ünitesi

SPACE STEP

Gizli yardımcı
olarak baza
çözümü SPACE
STEP
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