
KIBONTOTT EMLÉK, 
BEÉPÜLT FA
A QU Í ÉT TE R E M BE LSŐÉ PÍTÉS Z ETE

  Az étteremben helyet kapó 
bútorok mind bontott fából 
készültek; van, amelyikben az egyik 
Andrássy úti palota tető gerendáza-
tából találunk anyagot

  A hatalmas belmagasságot 
felosztó galériaszint famunkái 
szintén Ázsiából átmentett régi, kézi 
munkával készült darabok 
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N yáron nyitott meg a Quí étterem, ami már 

a harmadik közös vállalkozása a három 

vietnami származású tulajdonosnak. A tex-

tilművész Phuong, a designer Tuan és 

a fodrász Tao együttműködése minden esetben nem 

csak gasztronómiai, hanem design projekt is. A Quí 

egyfajta ázsiai fúziós konyhát visz, kínai és vietnami 

ételekkel. A Quí az újrahasznosításról, értékmentésről 

mesél. Az étterem belsőépítészetének koncepcióját a tér 

adottságai indukálták: egy 19. század közepi, historizá-

ló bérház utcafrontos, szűk, boltozatos, hatalmas belma-

gasságú, kevés természetes fénnyel ellátott helyiségé-

ben található. A tér ingereinek hatására elevenedett fel 

Tuanban hanoi gyermekkorának egyik emléke, a házuk 

közelében álló kb. 800 éves buddhista kolostor belseje. 

Ilyen megfakult, átíródott, eltorzult arányú emlékekből 

táplálkozik az eklektikus enteriőr egésze. Tuan tervezé-

si folyamata is az emlékezés módszerével áll párhuzam-

ban, amelyben nagy szerepet kapott az ösztönösség, az 

esetlegesség szabadsága. A fa hangsúlyos használatá-

ból fakadóan az étterembe lépőt meleg színek fogadják, 

amelyek még a falak hideg árnyalatát is képesek oldani. 

Az belső elrendezés szimmetrikus, frontálisra komponált. 

Egy hosszú tér két oldalán egymással szemben álló asz-

talokat találunk. Az egyik falon fülkékben ülő antik viet-

nami kerámiákat helyeztek el, a másikon pedig egy óriá-

si tükröt, ami megtöri a tér szűkösségét. A kiszolgálópult 

került a középpontba, amihez egy hosszú asztal csatla-

kozik. A hatalmas belmagasságot egy galériaszinttel osz-

tották fel. A régi famunka ázsiai mesterek keze munkája. 

A tárgyak mindegyike egyedi kézműves termék, zömmel 

Ázsiából. A tulajdonosoknak nem csak a régiségek meg-

mentése a fontos, hanem a hagyományos kézműipari 

mesterségek támogatása a tömegtermeléssel szemben.

Az eklektika nemcsak formai szempontból jelentke-

zik, hanem anyaghasználatban is. Az étteremben helyet 

kapó bútorok mind bontott fából készültek, például egyik 

Andrássy úti palota tetőgerendázatából. Egy-egy szék és 

asztal 5-6 különböző bontott anyagból készült. A szak-

ralitás ebben a profán térben nem látható, sokkal inkább 

csak érzékelhető. Nem direkt módon, hanem a teret ala-

kító anyagok minősége, tulajdonságai, a fények és a szí-

nek által tárul fel. Gaston Bachelard A tér poétikája című 

költészetfilozófiai könyvének első fejezetei az érzelemvi-

lágunkra ható terekről szólnak, főleg az otthon képének 

szerepéről a tudatalattinkban. Azt írja, hogy az anyagból 

eredő képek esszenciálisabb tapasztalattal bírnak, mint 

a formából valók. Vagyis az anyagok fizikai minősége-

ikkel, tapintásuk, látványuk, illatuk révén képesek tuda-

talatti vagy érzelmi jelentésrétegeket, emlékeket vagy 

érzeteket előidézni. Juhani Pallasmaa ezt atmoszférá-

nak nevezi. Az atmoszférát saját észlelésünk a formák 

és anyagok együtthatásából alkotja meg. Ez a kép egy 

benyomás. Így értelmezhetjük a teret buddhista kolos-

torbelsőként, a Buddha szobrot egy aranyapszisban ülő 

keresztény szentként, vagy akár a kortárs dizájn fúzió-

jaként is. A Quíben az újrahasznosítás filozófiája nyert 

formát, ami nem csak anyaghasználatban valósult 

meg, hanem a régi értékek szellemi átmentésével. Quí 

egy megosztott emlékkép, a tulajdonosok otthonról 

hozott és velünk megosztott kultúrája, ami ezáltal nem 

fakul, hanem tovább él.

Tervezés és megvalósítás éve 2020
Nettó alapterület 110 M 2

Belsőépítész tervező AHN TUAN

A tulajdonosoknak a Qui már a harmadik 
olyan vállalkozásuk, amely egyfajta ázsiai 
fúziós konyhát visz
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ISMERJE MEG 
A GROHE 
VÍZRENDSZEREIT
A 21. század egyik legnagyobb kérdése a környezetvédelem és 
a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal való takarékos és felelős 
gazdálkodás. Ide tartozik továbbá az emberek által termelt 
hulladék mennyiségének és újrahasznosításának kérdése is. 
Ma a világon másodpercenként 20.000 műanyagpalack fogy, 
melyek lebomlási ideje 450 év. 

A GRHOE felelős vállalatként zászlajára tűzte ki nem csak a termelés 
fentarthatóbbá tételét, de termékei révén az életünket is zöldebbé 
próbálja tenni. 

GROHE WaterCare®

A GROHE WaterCare® egy ígéret, amelyet a vállalat ügyfeleivel együtt 
vállal ennek az értékes természeti erőforrásnak a jövőbeni biztosítására. 
Ennek elérése érdekében a GROHE számos intézkedést hozott. 
Termékei biztosítják a víz és energia gazdaságos felhasználását 
a kényelem feláldozása nélkül.

A GROHE vízszűrő rendszerekkel például örökre száműzhetjük a PET 
palackokat a háztartásunkból. A GROHE Blue és GROHE Red ivóvíz-
rendszerei jóvoltából közvetlenül a csapból engedhetünk kifogástalan 
ízű tisztított, szűrt, szénsavas, enyhe, szénsavmentes vagy akár 
100 °C-ra forralt vizet. 

A víz tiszta öröme

A GROHE Blue Pure azoknak kínál megoldást, akik a szénsavmentes 
víz természetes ízét részesítik előnyben. Az egyedi GROHE Blue 
szűrőtechnológia az ízhatást rontó minden anyagot kiszűr az egyszerű 
csapvízből, így készít páratlanul ízletes, friss vizet. A GROHE StarLight 
krómbevonatú csap külön belső vezetékkel rendelkezik a szűrt, és egy 
másikkal a szűretlen víz számára. Így nem szükséges két csaptelepet 
felszerelni, hanem csak a megfelelő karral kell megnyitni a csapot, 
attól függően, hogy tisztított, vagy hagyományos vízre van e szükségünk.

Mindazoknak, akik a természetes, teljesen szénsavmentes vizet 
szeretik, a GROHE Blue Pure vízrendszer jóvoltából nem kell 
lemondaniuk a víz nagyszerű ízéről. A GROHE Blue szűrőpatron akár 
3000 liter vizet is megtisztít, a készülék jelzi, amikor a filter cserét 
igényel, ez a csere pedig néhány egyszerű lépésben elvégezhető. 
Tiszta, üdítő ízhatású vizet állít elő, amely mentes a nehézfémek, 
a vízkő és a klór kellemetlen utóízétől. A szűrőrendszer ráadásul 
nem nagyobb, mint egy 1,4 literes ásványvizes palack, így könnyen 
elfér bármelyik mosogató alatt. A GROHE Blue Pure rendszeréhez 
4 különböző formájú csaptelep közül választhatunk, így mindenki 
megtalálhatja a konyhája stílusához leginkább illő kivitelt. grohe.hu

GROHE BLUE MAGNÉZIUM + CINK 
SZŰRŐFILTER 
TISZTASÁG, ÍZ ÉS EGÉSZSÉG
A GROHE BLUE PURE rendszeréhez nem csak „hagyományos” 
filtert vásárolhat, hanem olyat is, amely magnéziummal 
és cinkkel gazdagítja a szűrt vizet, ezzel fokozva aromáját is. 
A magnézium létfontosságú egészségnövelő ásvány, mindenki 
számára hasznos, sportolóknak és cukorbetegeknek különösen. 
A cink az egyik legfontosabb nyomelem, és támogatja a 
szervezet immunrendszerét. 




