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Obrazy Papaya nadają charakter wnętrzom i pochłaniają dźwięki.  
Jednocześnie zdobią i wyciszają pomieszczenie. 

 
Faktury i kolory obrazów mogą uspokajać, pomagać w skupieniu lub pobudzać 
kreatywność. 

Im więcej, tym piękniej ...i ciszej

Obrazy Papaya łatwo dopasować do każdego pomieszczenia i stylu.  
Pojedynczy spełni rolę oryginalnej dekoracji, a kompozycja złożona z kilku 
elementów dodatkowo skutecznie wyciszy przestrzeń. 

Orginalny kształt i kolorystyka przyciągają wzrok. Właściwości dźwiękochłonne 
pozwalają odpocząć od hałasu. Specjalnie dobrane materiały wykończeniowe  
są przyjemne w dotyku.
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Piękno i funkcjonalność
Obrazy akustyczne Papaya
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Piękne rzeczy i ciekawe wnętrza  
są naszą pasją od lat. Uważamy,  
że piękno nie wyklucza funkcjonalności. 

Stworzyliśmy obrazy sensoryczne.  
Działają wielozmysłowo – wyciszają, 
przyciągają spojrzenie i są przyjemne  
w dotyku.

 

•	 szeroka gama kolorów 

•	 atesty dla budynków użyteczności publicznej

•	 łatwy montaż

•	 2 w 1 – dekoracja z funkcją akustyczną

•	 unikatowa kompozycja formy, koloru i tekstury

•	 polski produkt  tworzony przez lokalnych  
rzemieślników

 

Dobry wybór
Obrazy akustyczne Papaya



harmonia kompozycji  

i rytmu



OCEAN
Błękit nieba i turkusowa  
woda to harmonijny duet.  
Łagodzą napięcie i stres.  
Ocean hipnotyzuje swoją 
nieskończonością, siłą  
i potęgą. 



light blue medium blue medium blue
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Kolekcję OCEAN tworzą trzy tony błękitu  

–  light, medium i dark blue. 

Idealnie prezentują się w nowoczesnych 

wnętrzach wzbogacając ich kolorystykę. 



cisza otwiera umysł 



FOREST
Las uspokaja zmysły, wycisza 
i inspiruje. Zachwyca kolorami, 
fakturami i zapachem.  
Przynosi spokój.
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Kolekcja FOREST to trzy odcienie zieleni  

– light, medium i dark green. 

Idealnie prezentują się w duecie oraz  

w większych zestawach skomponowanych  

z pełnej gamy kolorów kolekcji.

medium green light green medium green



naturalny spokój  

i łagodność



NATURAL
Natura to niekończąca się 
inspiracja. Niezwykłe kształty, 
ciekawe struktury, niesamowite 
kolory. Natura zachwyca i pomaga 
zachować równowagę.



beige dark pink beige
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Kolekcja NATURAL obejmuje dwa tony różu 

– light i dark pink oraz piaskowy beż (beige).

Delikatnie i subtelne dopełnienie zarówno 

klasycznych jak i nowoczesnych wnętrz.



dotyk uspokaja



SUN
Lato, ciepło, beztroska.  
Słońce uwalnia energię,  
rozluźnia, przywołuje uśmiech.  
To radość i  endorfiny.  
Wnosi ciepło do wnętrz.



light honey light honey dark honey
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LEKC
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Kolekcja SUN to słoneczny light i dark 

honey oraz ognistorudy ginger. 

Wprowadzają ciepło i pozytywną energię 

do wnętrza. 
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Realizacje
Idealne dopasowanie

Nasze obrazy doskonale sprawdzą się w:

•	 biurze, hotelu, restauracji, SPA

•	 strefie wejściowej, przestrzeni biurowej, sali konferencyjnej 

•	 mieszkaniu, domu czy apartamencie.
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Blue City / WarszawaBlue City / Warszawa
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Realizacje
Idealne dopasowanie
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Media Saturn / Warszawa

Media Saturn / Warszawa



Media Saturn / Warszawa



Karta produktu

Wymiary zewnętrzne:  
dł /szer / wys

120/ 50/ 3 cm

Waga:

8 kg
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Do każdego egzemplarza dołączany specjalny stalowy element 
montażowy, który umożliwia wygodne i bezpieczne zawieszenie 
obrazu na ścianie. 

Obrazy wykonane są z materiałów o zbadanych  
właściwościach akustycznych:
•	 współczynnik	pochłaniania	dźwięku	/	1.0
oraz pożarowych:
•	 test	trudnopalności	/	PN-EN	1021-1:2014-12



Obrazy wykonane są z materiałów o zbadanych  
właściwościach akustycznych:
•	 współczynnik	pochłaniania	dźwięku	/	1.0
oraz pożarowych:
•	 test	trudnopalności	/	PN-EN	1021-1:2014-12

LIGHT BLUE  MEDIUM BLUE  DARK BLUE

LIGHT GREEN  MEDIUM GREEN  DARK GREEN                                              

LIGHT PINK  DARK PINK  BEIGE

LIGHT HONEY  DARK HONEY  GINGER                                              

model kolor ramyseria

BLUE

GREEN 

BLACK

GREY

OCEAN

FOREST

NATURAL

SUN



Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? 

Zadzwoń lub napisz

e-mail:	info@papayastudio.pl

www.papayastudio.pl

Tworzymy także obrazy na życzenie, dopasowujemy projekty 
do wnętrz i stylu, doradzamy i pomagamy w wyborze. 

http://pinterest.com
http://facebook.com
https://www.instagram.com/papaya_acoustic_design/

