
HÀNH TRÌNH TRẢI
NGHIỆM TUỔI GIÀ

Kiến trúc sư Julia Kick đã thổi sức sống mới vào một
nhà kho cũ bằng gỗ và hiện đang sống cùng gia
đình trong tòa nhà tân trang này. Với sự trợ giúp
của AgeExplorer®, cô ấy khám phá ra rằng quá
trình lão hóa có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của
chúng ta như thế nào.

4 phút
Toàn thế giới

Hành trình trải nghiệm tuổi già

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


Tòa nhà mang đậm dấu ấn lịch sử gia đình

Nhà kho từng chứa đầy
chuồng ngựa và xe chở cỏ khô
để mang thức ăn và rơm cho
gia súc qua cánh cửa lớn. Sau
khi tiến hành cải tạo cẩn
trọng, gia đình Kick đã biến
tòa nhà lịch sử này thành nơi
ở của họ. Hôm nay, Nhà
nghiên cứu nhu cầu Blum của
chúng tôi là Sandra sẽ đến
thăm người mẹ trẻ và kiến
trúc sư tự do này để mang
đến cho cô ấy một cái nhìn
hoàn toàn mới về tương lai.
Bộ đồ mô phỏng tuổi già
AgeExplorer® sẽ đưa cô vào
cuộc hành trình đến với thế
giới của những người có giới
hạn về thể chất. Cô cười:
“Chắc không đến nỗi nào đâu.

Bạn phải có một cách tiếp cận hợp lý để thiết
kế tòa nhà, đảm bảo tính bền vững, đồng

thời cân nhắc khả năng sử dụng trong tương
lai.”



Tòa nhà nằm trong
danh sách bảo tồn
này đã được khôi
phục và chuyển đổi
thành một ngôi nhà.



Sự thay đổi – từ trẻ đến già

“Vậy là bây giờ tôi đang bao nhiêu tuổi rồi thế?” Julia muốn biết trong lúc
đeo dây đai mô phỏng khuỷu tay và khớp gối bị cứng. Nhà nghiên cứu nhu
cầu Sandra trả lời: “Khó mà nói được chính xác.” Bộ đồ mô phỏng những
hạn chế thường xuất hiện khi chúng ta già đi. Tuy nhiên, những hạn chế đó
khác nhau với từng người tùy vào mức độ tập luyện và tình trạng thể chất
của họ. “Khoảng 75 tuổi.” Sandra vừa nói vừa nhét đầy tạ trọng lượng
khoảng 5,5kg vào túi của bộ đồ liền thân màu cam. Nút bịt tai đặc biệt, kính
mô phỏng tình trạng viễn thị do tuổi tác và tấm che hạn chế tầm nhìn sẽ
hoàn thiện trải nghiệm này. Chỉ cần xỏ đôi găng tay viêm khớp vào là cô ấy
đã sẵn sàng trải nghiệm.





có thể phát sinh khi chúng ta già đi.

Cuộc thám hiểm trong nhà bếp của chính
mình

Julia muốn hiểu những thách thức đến từ hạn chế thể chất có thể xuất hiện
trong môi trường trong nhà bạn hàng ngày. Cô ấy thử làm nhiều công việc
hàng ngày trong bếp của mình, chẳng hạn như làm món salad. Động tác cố
gắng với lấy bát salad đặc biệt khó khăn. Julia rên rỉ: “Lẽ ra nên có bục thang
ở đây.” Ngay cả việc rót cà phê cũng khó khăn đến không ngờ. Khi cúi xuống
thu dọn đồ chơi, Julia hít một hơi thật sâu và trầm ngâm nói: “Không có bộ
đồ này thì cũng đã đủ khó rồi mà. Trải nghiệm này khiến bạn hiểu tầm quan
trọng của công thái học khi chúng ta già đi.”

Cúi người, với tay lên cao là những động tác đặc biệt khó khi mặc bộ đồ.



Kết luận của Julia

Julia rõ ràng là rất ấn tượng,
cũng hơi mệt mỏi và nói: “Tôi
chưa bao giờ nghĩ rằng mô
phỏng này lại có thể ấn tượng
như vậy. Những kiến thức mới
này sẽ giúp tôi xem xét lại
một số chi tiết trong bản vẽ
của mình, đặt câu hỏi và kiểm
tra chúng theo một cách khác.
Chúng tôi luôn tập trung cao
độ vào nhu cầu của khách
hàng. Nhưng có thể tự mình
trải nghiệm những hạn chế
như vậy quả là một trải
nghiệm thực sự quý giá đối
với tôi.”

Tổng quan gợi ý và lời khuyên của
chúng tôi

Thông tin khác về AgeExplorer®

Lập kế hoạch cho tương lai và
tránh mọi trở ngại

Cung cấp tủ nội thất công thái
học

Dễ nhìn thấy đồ vật và đảm bảo
khả năng lấy đồ

Bố trí đủ khu vực lưu trữ và khu
vực chỗ ngồi

Lựa chọn nội thất chất lượng tốt

https://www.blum.com/ageexplorer


Có thể bạn cũng quan tâm tới thông tin này

Blum Vietnam

Số 3 Võ Văn Tần

Phường Võ Thị Sáu,

Quận 3 THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

VIETNAM

Điện thoại +43 5578
705 - 0

Email

Giới thiệu về Blum

Blum là nhà sản xuất các phụ kiện nội thất tiên phong đến
từ Áo.

Tìm hiểu thêm

CÔNG THÁI HỌC

Nắm bắt những
điều quan trọng
trong tương lai

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Mười bước để có
đủ không gian lưu
trữ

CÔNG THÁI HỌC

Một nhà trẻ thoải
mái

SPACE STEP

Giải pháp bục
thang ngăn kéo
SPACE STEP - một
phụ kiện ẩn
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