Tapety z duszą
FREZO to ekskluzywna marka dekoracyjna z produktami inspirowanymi surrealizmem
lat 50. i 60. W naszej ofercie znajdziecie Państwo tapety będące adaptacją oryginalnych
projektów malowideł ściennych, zdobiących wnętrza restauracji, kawiarni, hoteli
i sanatoriów w latach 1950-80. Dziś zapomniane, nieistniejące dekoracje, o wysokiej
wartości artystycznej, przywracamy do życia na podstawie zachowanych szkiców. Dzięki
nim zdobimy współczesne wnętrza miłośników i koneserów unikalnego wzornictwa.
FREZO to także piękne dodatki – obrazy, plakaty, gobeliny, szklane panele i ceramika.

Wallpapers with a story
FREZO is an exclusive decoration brand featuring products inspired by the 1950s and
1960s surrealism. In our offer you will find a range of wallpaper which are adaptations
of original designs of wall paintings decorating the interiors of restaurants, cafes, hotels
and spas in the 50s-80s. Forgotten today, non-existent decorations, with high artistic
value, we bring to life on the basis of preserved sketches. With them we decorate
modern interiors owned by connoiseurs and lovers of unique design. FREZO also
means beautiful accessories - paintings, posters, tapestries, ceramics and glass panels.

Tapeta „W lesie” z kolekcji „Zaczarowany Las”
Wallpaper „In The Forest” from the collection „Magical Forest”
Projektant / Design by:
Tapeta/wallpaper - Fr. Michałek
Ceramika/ceramic -K. Olechnicka-Śliwińska

Historia naszych projektów
Historia naszych projektów sięga lat 50-tych ubiegłego wieku. Wówczas właśnie toruński artysta Franciszek Michałek (1923-2006)
kończy studia na Wydziale Sztuk Pięknych pod kierunkiem słynnego Tymona Niesiołowskiego, jednego z najwybitniejszych
polskich malarzy XX w. Odrzuca ofertę swojego mistrza pozostania na uczelni i przenosi się do Bydgoszczy, gdzie tworzy
swoje pierwsze monumentalne kompozycje ścienne. Projektuje malowidła w sanatoriach, kawiarniach, biurowcach, hotelach i
kinach. Ten rodzaj sztuki staje się jego specjalnością i sposobem zarabiania na życie. Do końca lat 70-tych tworzy kilkadziesiąt
monumentalnych malowideł ściennych w wielu miastach. Każdą realizację poprzedza mnóstwem projektów i szkiców. W
celu usprawnienia pracy projektowej artysta konstruuje specjalny stół kreślarski. Mimo to często przerywa pracę i zaczyna
wszystko od nowa. Stale coś poprawia, udoskonala, wiecznie niezadowolony ze swoich dokonań. Na początku lat 80. Michałek
przestaje tworzyć, odchodzi w zapomnienie. Jego dzieła znikają, przykryte tandetnymi dekoracjami z przełomu lat 80. i 90. Tak
ta historia mogłaby się zakończyć, ale po jego śmierci odkryto kilkaset projektów i szkiców do malowideł oraz elementów
dekoracyjnych. Te, w większości nigdy nie prezentowane, dzieła składają się na dużą, pośmiertną wystawę w Centrum Sztuki
Współczesnej w Toruniu. Syn Franciszka wraz z przyjaciółmi przenoszą na tapety oryginalne dekoracje ścienne stworzone
przez ojca. Wzory sprzed kilkudziesięciu lat ożywają na ścianach współczesnych wnętrz. Tak powstaje FREZO (połączenie
wyrazów Franciszek i Fresco), a logo marki zostaje stylizowana litera „F” jaką Franciszek oznaczał swoje autorskie świeczniki.

The story of our design
The history of our projects dates back to the 50s of the last century. Just then the Polish artist from Torun, Franciszek Michalek
(1923-2006) finished his studies at the Faculty of Fine Arts under the guidance of the famous Tymon Niesiołowski, one of the greatest
Polish painters of the twentieth century. He rejected the offer of his master to remain at the faculty of the university and moved to
Bydgoszcz, where he created his first large-format wall compositions. He started designing large wall decorations in public spaces:
spas, cafes, office buildings, hotels, theatres. This kind of art was his specialty and livelihood. By the end of the 70s he had created
over forty monumental murals in many cities. It would be considered finished only after a long series of sketches and plans done. In
order to streamline design work the artist built up a special drafting table. He would often stop and start all over again, constantly
improving things forever dissatisfied with his work. At the beginning of the 80s Franciszek Michalek ceased to create, falling into
oblivion. His works disappeared, replaced by the tacky decorations that became largely popular in the 80s and 90s. Here the story
would end, had there not been discovered several hundred designs and sketches for paintings realized and unrealized, after his death.
These works, never displayed previously, made up the great posthumous exhibition at the Centre for Contemporary Art in Torun.
Nowadays, Franciszek’s son – Piotr, and his friends, have revived the original wall decorations created by his father in the form of
high quality wallpapers. Designs from several decades ago now come to life on the walls of our homes. That’s how the brand FREZO
(a combination of Francis and Fresco) and the brand logo with stylized F (how Francis signed his candlesticks) has been created.

Franciszek Michałek w ogrodzie swojej pracowni
Fot. Bohdan Olechnicki, Toruń, 1969
Franciszek Michałek in the garden of his studio
Photo by Bohdan Olechnicki, Toruń, 1969

Elastyczność

Flexibility

Tapety produkujemy w dwóch wariantach. Murale, przygotowywane pod
konkretny wymiar ściany oraz klasyczne, z powtarzalnym wzorem. Do
każdej realizacji podchodzimy indywidualnie i elastycznie. Wzory, we
współpracy z naszymi projektantami, mogą być modyfikowane, zarówno
pod względem rozmiarów, jak i kolorystyki. W naszej ofercie znajdziecie
Państwo również tapety wodoodporne przeznaczone do łazienek i kuchni.

The wallpapers are produced in two variants. Murals, prepared for the
particular size of the wall and classic, with a repetitive pattern. Each project
we approach individually and with flexibility. Designs, in collaboration
with our designers, can be modified, both regarding size and colour. In our
offer, you will also find waterproof wallpapers for bathrooms and kitchens.

Jakość i ekologia

Quality and Ecology

Odwzorowane na tapetach projekty cechuje dbałość o szczegóły, trwała
kolorystyka i najwyższa jakość. Ekologiczna, bezpieczna dla alergików,
technologia stosowana przy produkcji pozwala uzyskać powierzchnię o wysokiej
trwałości oraz odporności na działanie ognia i promieni słonecznych. Tapety
przeznaczone do wnętrz publicznych przygotowujemy na certyfikowanych
podłożach z włókna szklanego o podwyższonej ognioodporności.

Attention to details, durable colours and the highest quality, characterises
mapped wallpapers designs. Eco-friendly, safe for allergy sufferers, the
technology used in the production allows achieving high durability and
resistance to fire and sunlight. The wallpapers designated for public interiors are
prepared from certified substrates of glass fibre with enhanced fire resistance.

Certyfikaty
Stosowane przy produkcji tapet technologie i materiały spełniają rygorystyczne
normy potwierdzone min. atestem higienicznym PZH i TÜV NORD, klasą ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1:2010, certyfikatem Oeko
Tex Standard 100 oraz deklaracją zgodności CE DIN EN 15102:2007+A1:2011.

Więcej informacji na stronie www.frezo.pl

Certifications
Technologies and materials used in the manufacture of wallpapers meet
rigorous standards validated i.a. PZH hygienic certificate and TÜV NORD,
a class of fire protection by DIN EN 13501-1: 2010, Oeko-Tex Standard 100
and the declaration of conformity with DIN EN 15102: 2007 + A1: 2011.

For more informations please visit www.frezo.co.uk

Kolekcja / Collection

CZARODZIEJSKI LAS
MAGICAL FOREST
Na kolekcję składają się adaptacje malowideł
ściennych z lat 1960 - 1979.
The collection consists of adaptations
of wall paintings from the years 1960-79.

Więcej informacji / More informations
frezo.pl | frezo.eu | frezo.co.uk

Tapeta „Malowidło wiszące” z kolekcji „Zaczarowany Las”
Wallpaper „The Hanging Painting” from the collection „Magical Forest”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Leśni ludzie” z kolekcji „Zaczarowany las”
Wallpaper „Forest People” from the collection „Magical Forest”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Pąk” z kolekcji „Zaczarowany las”
Wallpaper „Flower Bud” from the collection „Magical Forest”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Kolekcja / Collection

ABSTRAKCJE
ABSTRACTIONS
Na kolekcję składają się adaptacje malowideł
ściennych z lat 1960 - 1979.
The collection includes adaptations
of wall paintings from the years 1960-79.

Więcej informacji / More informations
frezo.pl | frezo.eu | frezo.co.uk

Tapeta „Głębia II” z kolekcji „Abstrakcje”
Wallpaper „Abyss II” from the collection „Abstractions”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Abstrakcja Czerwona” z kolekcji „Abstrakcje”
Wallpaper „Abstraction in Red” from the collection „Abstractions”
Projektant / Design by P+F Michałek

Tapeta „Leniwe popołudnie” z kolekcji „Abstrakcje”
Wallpaper „Lazy Afternoon” from the collection „Abstractions”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Kolekcja / Collection

PANNY I NIMFY
MISS AND NYMPHS
Na kolekcję składają się adaptacje malowideł
ściennych z lat 1955-59.
The collection includes adaptations
of wall paintings from the years 1955-59.

Więcej informacji / More informations
frezo.pl | frezo.eu | frezo.co.uk

Tapeta „Nimfy Dwie” z kolekcji „Panny i Nimfy”
Wallpaper „Two Nymphs” from the collection „Miss and Nymphs”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Panny na Księżycu” z kolekcji „Panny i Nimfy”
Wallpaper „Miss on the Moon” from the collection „Miss and Nymphs”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Jazzy” z kolekcji „Panny i Nimfy”
Wallpaper „Jazzy” from the collection „Miss and Nymphs”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Kolekcja / Collection

SURREALISMUS
Na kolekcję składają się współczesne interpretacje
oryginalnych szkiców i obrazów z lat 1961 - 1965.
The collection includes modern contemporary
interpretations of the original sketches
and paintings from the years 1961-1965.

Tapeta „W tłumie” z kolekcji „Surrealismus”
Wallpaper „In the Crowd” from the collection „Surrealismus”
Projektant / Design by Fr. Michałek
Więcej informacji / More informations
frezo.pl | frezo.eu | frezo.co.uk

Tapeta „Wnętrza” z kolekcji „Surrealismus”
Wallpaper „Interiors” from the collection „Surrealismus”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Kobieta i Mężczyzna” z kolekcji „Surrealismus”
Wallpaper „Un homme et une femme” from the collection „Surrealismus”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Kolekcja / Collection

SZARE MIRAŻE
GRAY MIRAGES
Na kolekcję składają się współczesne interpretacje
oryginalnych szkiców i rysunków z lat 1961 - 1965.
The collection includes modern contemporary
interpretations of the original sketches
and drawings from the years 1961-1965.

Więcej informacji / More informations
frezo.pl | frezo.eu | frezo.co.uk

Tapeta „Wół czterooki” z kolekcji „Szare Miraże”
Wallpaper „Ox” from the collection „Gray Mirages”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Dookoła Świata” z kolekcji „Szare Miraże”
Wallpaper „Peacock Eye” from the collection „Gray Mirages”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Kawaleria” z kolekcji „Szare Miraże”
Wallpaper „Cavalry” from the collection „Gray Mirages”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Kolekcja / Collection

ZWIERZYNIEC
ZOO
Na kolekcję składają się adaptacje
malowideł dla dzieci z 1955 roku.
The collection includes adaptations
of the paintings for children from 1955.

Więcej informacji / More informations
frezo.pl | frezo.eu | frezo.co.uk

Tapeta „Dudek Czerwony” z kolekcji „Zwierzyniec”
Wallpaper „Red Hoopoe” from the collection „ZOO”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Motyl strachliwy” z kolekcji „Zwierzyniec”
Wallpaper „Timid Buterfly” from the collection „ZOO”
Projektant / Design by Fr. Michałek

Tapeta „Biedronka Talerzooka” z kolekcji „Zwierzyniec”
Wallpaper „Ladybug” from the collection „ZOO”
Projektant / Design by Fr. Michałek

DODATKI DO WNĘTRZ
EXTRAS
Kolekcjonerskie obrazy giclée
Limited editions giclée reproductions
Wielkoformatowe obrazy na płótnie
Large format canvas reproductions
Gobeliny Tapestries
Plakaty Posters
Ceramika Ceramics
Panele szklane Glass panels

Więcej informacji / More informations
frezo.pl | frezo.eu | frezo.co.uk
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