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FREZO to ekskluzywna marka dekoracyjna z produktami inspirowanymi 

powojenną polską sztuką oraz wzornictwem. W naszej ofercie znajdziecie 

Państwo tapety będące adaptacją malowideł ściennych z tamtego okresu oraz 

współczesne projekty tkanin, ceramiki i innych elementów wystroju wnętrz, 

stylistycznie nawiązujących do lat 50. i 60. Przywracamy do życia zapomniane, 

nieistniejące dzieła na podstawie zachowanych szkiców i projektów aby 

znów  mogły cieszyc oczy miłośników i koneserów dobrego wzornictwa.

Tapety FREZO były wielokrotnie doceniane i nagradzane, zarówno 

za wzornictwo, jak i jakość. Nasze produkty otrzymały m.in. znak 

Must Have 2017 przyznawany przez Łódź Design Festival, znalazły się 

również w finale prestiżowego konkursu Dobry Wzór organizowanego 

przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz 

otrzymały wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Tapeta „Borówkowy Sad” (kolekcja 

„Niziołki”) nawiązująca do wzorów z 

serii „Czarodziejski Las” inspirowanych 

malowidłami ściennymi Franciszka 

Michałka  z lat 70.

m.in
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Tapety FREZO przygotowywane są ze szczególną dbałością o zachowanie 

malarskiego charakteru historycznych projektów na podstawie, których powstały. 

Dzięki temu,  oryginalne dzieła z drugiej połowy XX wieku,  przeniesione na tapety 

nie tracą walorów artystycznych. Sprawiają wrażenie namalowanych, dokładnie 

widać pociągnięcia pędzla, a w przypadku szkiców i grafik, nawet najkrótszą, kreskę. 

W ofercie znajdziecie Państwo również współczesne kompozycje, utrzymane 

w stylistyce lat 50 i 60. przy tworzeniu których również używamy tekstur 

oraz motywów zaczerpniętych z oryginalnych prac sprzed ponad pół wieku. 

Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie, a wzór modyfikowany tak, 

by tworzył harmonijną kompozycję w dekorowanym pomieszczeniu.

Tapety artystyczne

www.frezo.pl „Ludojad”, proj. Piotr Michałek, 2014. Tapeta z tym wzorem była nominowana przez IWP do 

nagrody Dobry Wzór, na najlepiej zaprojektowane produkty w Polsce  w 2017 rokuTapeta „Ogród zimowy”  z kolekcji „Abstrakcje II”  
(proj. P+F.Michałek, 1965-2017)
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„Ludojad”, proj. Piotr Michałek, 2014. Tapeta z tym wzorem była nominowana przez IWP do 

nagrody Dobry Wzór, na najlepiej zaprojektowane produkty w Polsce  w 2017 roku

Tapeta „Pąk” z kolekcji „Czarodziejski las”, 

nagrodzonej w 2017 roku znakiem Must 

Have,  zaprojektowanej na podstawie 

malowideł ściennych Franciszka 

Michałka.



Tapeta „Wół czterooki” 

z kolekcji „Szare Miraże” 

zaprojektowanej na podstawie 

surrealistycznych rysunków 

i szkiców Franciszka Michałka 

z pierwszej połowy lat 60.



Tkaniny FREZO znajdują zastosowanie jako dekoracja okien, 

foteli, kanap, łóżek, czy stołu. Świetnie sprawdzą się jako materiał 

do uszycia zasłon, obrusów, bieżników oraz poduszek. Tkaniny 

obiciowe nadadzą nową jakość kanapom, fotelom i krzesłom.

W ofercie znajdziecie Państwo kolekcje tkanin dekoracyjnych z 

czystej bawełny (gabardyna, panama, satyna, woal, naturalny len) 

oraz tkaniny obiciowe z włókien sztucznych (welur, plecionka).

Wzornictwo naszych tkanin nawiązuje do  pozostałych 

produktów z oferty , jest  utrzymane  w podobnej stylistyce 

i kolorystyce,  co umożliwia stworzenie spójnego  klimatu w 

projektowanym wnętrzu, jednocześnie dodając mu oryginalności.

Tkaniny dekoracyjne
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T3023

welurowa tkanina obiciowa 

z kolekcji „Zmierzch” oraz 

nasze poduszki dekoracyjne. 

Wzory inspirowane projektami 

graficznymi  Franciszka 

Michałka z lat 60.
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T3026B

welurowa tkanina obiciowa, z delikatnym perłowym połyskiem,  z kolekcji 

„Zmierzch”.  Dostępna również na tkaninach bawełnianych, takich jak satyna, 

panama oraz gabardyna.  Projekt wzoru - Piotr Michałek, 2020.

Grafiki z oferty FREZO dostępne w formie posterów 

oraz wydruków kolekcjonerskich.



Zasłony zdobione wzorem T3003A z kolekcji „Kalejdoskop” 

dostępne na satynie, panamie, gabardynie i welurze. 

Stylistycznie nawiązuje do tapety „Czerwona Abstrakcja” 

z kolekcji „Abstrakcje I”. Wzór inspirowany projektami 

graficznymi  Franciszka Michałka z połowy lat 60.

Delikatna i lekka tkanina dekoracyjna, wzór T3003 

z kolekcji „Kreski”, dostępny wyłącznie na woalu. 

Stylistycznie nawiązuje do kolekcji tapet „Szare Miraże” 

inspirowanych szkicami  Fr. Michałka z połowy lat 60.



więcej wzorów na www.frezo.plwięcej wzorów na www.frezo.pl

T3002

Wzór z kolekcji „Kalejdoskop” 

dostępny na tkaninach:

satyna, panama, gabardyna 

oraz welur

T3010A

Wzór z kolekcji „Kalejdoskop” 

dostępny na tkaninach:

satyna, panama, gabardyna 

oraz welur

T3011

Wzór z kolekcji „Mgły” 

dostępny na tkaninach:

woal, panama, len

T3013

Wzór z kolekcji „Zmierzch” 

dostępny na tkaninach:

satyna, panama, gabardyna 

oraz welur

T3008

Wzór z kolekcji „Mgły” 

dostępny na tkaninach:

woal, panama, len

T3007A

Wzór z kolekcji „Zmierzch” 

dostępny na tkaninach:

satyna, panama, gabardyna 

oraz welur
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Płytki ceramiczne FREZO wzorniczo nawiązują do naszych 

tapet, tkanin oraz dodatków. Mogą być stosowane jako 

dekoracja ścienna w kuchni, łazience czy przedpokoju. Kafle 

przygotowujemy podobnie jak tapety, na zamówienie, jako 

całościową dekorację (mural) dostosowaną do wielkości 

ściany lub jako pojedyncze sztuki z naszej oferty wzorów.

Nasze kafle pokryte są warstwą szkliwa, wypalane w temperaturze 

1100 stopni. Płytki są produktem bardzo trwałym, wykonywanym 

w kilku rozmiarach: 20 x 20 cm, 25 x 40 cm, 25 x 60 cm, 25 x 75 cm.

Kafle ceramiczne

www.frezo.pl „Pylarz dwubarwny”  - mural na podstawie projektu malowidła 

ściennego z lat 70. (wg. proj. Franciszka Michałka) stworzony z naszych 

kafli ceramicznych, szkliwionych i wypalanych w temperaturze  1100 °C
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Dekoracja ścienna wg. współczesnego projektu, nad kuchennym 

blatem roboczym wykonana z naszych kafli ceramicznych, 

szkliwionych i wypalanych w temperaturze  1100 °C.



Dekoracja ściany w łazience z wzornictwem inspirowanym 

twórczością Fr. Michałka, wykonana z naszych kafli ceramicznych, 

szkliwionych i wypalanych w temperaturze  1100 °C

Dekoracja ściany prysznicowej z wzorem inspirowanym 

kolekcją tapet „Czarodziejski las”, wykonana z naszych 

kafli ceramicznych, szkliwionych i wypalanych w 

temperaturze  1100 °C



Poduszki dekoracyjne to sposób na najszybszą metamorfozę 

wnętrza. Dzięki nim każde pomieszczenie stanie się bardziej 

przytulne, a nasze nietuzinkowe wzornictwo sprawi, że również 

wyjątkowe i niepowtarzalne. Poduszki FREZO wizualnie nawiązują 

do innych produktów naszej marki, wzajemnie się uzupełniających.

Poduszki o wymiarach 45 x 45 cm wykonane są w dwóch wariantach, 

z weluru i aksamitu oraz z czystej bawełny.  Przód poduszki pokryty 

jest wzorem, natomiast tył jest gładki. Silikonowy wkład zapewnia 

komfortowe użytkowanie, elegancki wygląd i jest przyjazny 

alergikom. Poszewki zapinane są na kryty zamek błyskawiczny.

Poduszki dekoracyjne
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Poduszka dekoracyjna P3026B, przód 

zdobiony wzorem wykonany z weluru 

z delikatnym perłowym połyskiem, 

tył gładki z aksamitu, z wkładem 

silikonowym. Wymiar 45  x 45 cm, 

zamek kryty.

www.frezo.pl
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P3017

Przód: wzór, welur

Tył: gładki, aksamit

Wkład: silikon | 45x45 cm

Zamek kryty

P3003

Przód: wzór, welur

Tył: gładki, aksamit

Wkład: silikon | 45x45 cm

Zamek kryty

P4009

Przód: wzór, bawełna

Tył: gładki, bawełna

Wkład: silikon | 45x45 cm

Zamek kryty

P4004

Przód: wzór, bawełna

Tył: gładki, bawełna

Wkład: silikon | 45x45 cm

Zamek kryty

P4030

Przód: wzór, welur

Tył: gładki, aksamit

Wkład: silikon | 45x45 cm

Zamek kryty

P4002

Przód: wzór, bawełna

Tył: gładki, bawełna

Wkład: silikon | 45x45 cm

Zamek kryty
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Oferta FREZO obejmuje unikatową, ręcznie wykonaną ceramikę ozdobną. 

Inspirowane wzornictwem lat 50. i 60. formy użytkowe i dekoracyjne 

stanowią doskonałe uzupełnienie naszych ściennych dekoracji. Ceramika 

FREZO przygotowywana jest na indywidualne zamówienie, co gwarantuje, 

że każda patera, misa, wazon czy butelka, są niepowtarzalne i unikatowe.

Zachęcamy do zapoznania się ze zrealizowanymi kolekcjami oraz 

uruchomienia wyobraźni, ponieważ mogą Państwo zasugerować 

wzór występujący na naszych tapetach czy tkaninach, który stanie 

się inspiracją do stworzenia autorskiej wazy, patery czy misy.

Ceramika artystyczna
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„Patera błękitna” autor: Kasia Olechnicka, 2017

Ręcznie wykonana, na indywidualne zamówienie, patera ceramiczna inspirowana 
tapetą „Błękitny las” z kolekcji „Czarodziejski las”.

www.frezo.pl


„Butle rysunkowe” autor: Kasia Olechnicka, 2018

Wazy ceramiczne, wykonane ręcznie, na indywidualne zamówienie, inspirowane tapetą 
„Wół Czterooki” z kolekcji „Szare Miraże”.



„Ludojad”, proj. Piotr Michałek, 2014. Tapeta 

z tym wzorem była nominowana przez 

IWP do nagrody Dobry Wzór, na najlepiej 

zaprojektowane produkty w Polsce  w 2017 roku

„Patera zielona” autor: Kasia Olechnicka, 2018

Wykonana ręcznie, na indywidualne zamówienie, patera ceramiczna stworzona 
jako element dekoracyjny nawiązujący do tapety „Zaczarowany las” z nagrodzonej 

znakiem Must Have kolekcji „Czarodziejski las.



Postery FREZO to fragmenty malowideł ściennych z okresu 

PRL oraz współczesne projekty, nawiązujące stylistycznie do 

klimatu lat 50 i 60. Wydajemy je w dwóch rozmiarach, na grubym 

papierze 200g, stosując druk najwyższej jakości. Postery wysyłamy 

nieoprawione w dobrze zabezpieczonych, kartonowych tubach.

Dostępne rozmiary:

70 X 100 cm  |  50 X 70 cm

Postery
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Poster PA001
70x100 cm 
(proj. P. Michałek, 2019)
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PF 008 PF 010

FB 010 FB 007

PF 009 PF 005

PF 018 FB 005

więcej wzorów na www.frezo.pl więcej wzorów na www.frezo.pl
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Obrazy wielkoformatowe są doskonałą alternatywą dla tapet, 

sprawdzają się w mniejszych pomieszczeniach, w których mural 

jest zbyt dominujący. Mogą również stanowić nawiązanie 

do tapety czy tkaniny  jako akcent w innym pomieszczeniu. 

Obrazy przygotowywane są na wysokiej jakości płótnie, 

naciągniętym na drewniane krosno. Dostępne są w wielu rozmiarach, 

każdorazowo dostosowywane do Państwa indywidualnych potrzeb. 

Obraz możecie Państwo wybrać spośród naszych propozycji lub 

zasugerować dowolny wzór z kolekcji tapet czy tkanin z oferty FREZO.

Obrazy wielkoformatowe

www.frezo.pl
„Ludojad” (proj. Piotr Michałek, 2014)

Tapeta inspirowana tą pracą została nominowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego do nagrody 
Dobry Wzór, dla najlepiej zaprojektowanych produktów w Polsce  w 2017 roku.
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info@frezo.pl

+48 517 488 889

www.frezo.pl

Znajdź nas w 
mediach społecznościowych.

frezodecoration
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Tapeta 
„Nad Sepikiem” 
z kolekcji „Abstrakcje II”  
(proj. P+F.Michałek, 1965-2017)
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