
ВІДЧУЙ ПОТРЕБИ ЛЮДЕЙ
ЗРІЛОГО ВІКУ

Архітекторка Юлія Кік вдихнула нове життя у
старе приміщення для дрів і тепер живе із сім’єю
у відремонтованій будівлі. За допомогою
AgeExplorer® вона тестує і намагається краще
зрозуміти, як це – жити у старшому віці.

4 хвилини
У всьому світі

Відчуй потреби людей зрілого віку

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


Будинок з історією

Колись у приміщенні
знаходилися коні, а через
великі ворота вносили корм
і солому для тварин. Після
ремонту із знанням справи,
ця історична будівля слугує
житловим будинком для сім’ї
Кік. Сьогодні до незалежної
архітекторки і молодої
матері приходить у гості
дослідниця потреб від Blum
Сандра, щоб поринути у
майбутнє. Вона зануриться
за допомогою костюму з
імітацією вікових обмежень
AgeExplorer® у життя людей
з фізичними обмеженнями.
“Не думаю, що все буде
настільки погано”, –
сміється архітекторка.

“До проєктування будинків потрібно
ставитися з розумінням дому, звертати

увагу на сталість і подумати про потреби,
які появляються з часом.”



Споруду, що
охороняється,
перебудували на
житловий будинок
із знанням справи.



Перевтілення – вмить постарішати

“Скільки мені буде років?”, – хоче знати Юлія в той час, як одягає
бандажі, що імітують малорухливі лікті й коліна. “Не можна так точно
сказати”, – відповідає дослідниця потреб Сандра. Костюм імітує
обмеження, що зазвичай проявляються у віці, але кожна людина
почувається у ньому інакше, це залежить від фізичної підготовки і стану.
“Приблизно 75 років”, – думає Сандра і наповнює кишені помаранчевого
костюму обтяжувачами вагою прибл. 5,5 кг. Приглушувачі слуху,
окуляри, що імітують далекозорість і візир, що обмежує поле зору
доповнюють увесь комплект. Залишилося одягнути рукавички, що
імітують артрит – готово!





виникнути у старшому віці.

Дослідження власної кухні

Юлія хоче точно знати, які випробування можуть таїти в собі фізичні
проблеми у повсякденному житті. Вона тестує різні буденні ситуації на
кухні, як-от зробити салат. Дотягнутися до миски для салату вдається
помітно складно. “Тут би пригодилася сходинка”, – охкає Юлія. Також
налити чашечку кави вдається не так легко. Коли потрібно низько
нахилитися, аби дістати іграшки, Юлія переводить дух: “Навіть без
костюму це складно. Відчутно, наскільки ергономічність є важливою у
віці”, – говорить вона задумано.

Низько нахилятися, високо тягнутися доверху – це рухи, які важко вдаються у
костюмі.



Висновок Юлії

“Я б ніколи не подумала,
наскільки примітною є ця
імітація”, – вражено і трохи
втомлено розповідає Юлія.
“Цей новий кут зору
допоможе мені ще раз
критично подивитися і
перевірити деякі деталі у
моєму проєктуванні. Ми
звертаємо увагу на потреби
наших клієнтів. Але відчути
ці обмеження у власному тілі
– цінний для мене досвід.”

Огляд усіх рекомендацій

Більш детальна інформація
про AgeExplorer®



Проєктування із поглядом у
майбутнє та уникнення
можливих перешкод

Передбачити ергономічні
меблі

Звернути увагу на добру
оглядовість та доступ

Спроєктувати досить місця для
зберігання і сидіння

Цінувати високу якість для
інтер’єру вашого дому

https://www.blum.com/ageexplorer


Це також може зацікавити тебе

Julius Blum GmbH

Завод 2

Індустріштрасе, 1

6973 Гьохст

Австрія

Телефон +43 5578
705 - 0

Електронна адреса

Про нас

Blum – це австрійський виробник інноваційної меблевої
фурнітури.

Дізнатись більше

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Вже сьогодні
знати, що
важливо завтра

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

За 10 кроків до
створення
корисного
простору

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Кімната для
немовляти як
місце відпочинку

SPACE STEP

Таємний
помічник SPACE
STEP у цоколі

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_5056.html
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_2240.html
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_3520.html
https://www.blum-inspirations.com/uk/stories/story_704.html

