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ЗАЩО ESCREO? 
НАШИЯТ МАНИФЕСТ

Walls. 
We have them all around. 
Walls - in front of or within us. 
There are walls - we have to break. Just like that. 
There are walls - we have to jump over. Just like that. 
There are walls - we build to keep our feelings safe. Thats pretty fine. 
Your mom wrote a birthday wish on your Social Media wall. Thats pretty fine. 
Too many walls?
Nope.
Walls makes us better. Everyday.
Thats why we are here.
We know walls create a better you. Everyday.
Just because we know walls. 

Виж видеото тук:



БЯЛА БОЯ ЗА ПИСАНЕ

НАНАСЯНЕ ЗА 1 ДЕН КОМПЛЕКТ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО 
НАНАСЯНЕ

C ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Отлична функционалност и 
високо качество

Формула на водна основа с 
ниско съдържание 

на ЛОС.

Пълен комплект за нанасяне - 
ще получите всичко, което ви 

трябва за вашата повърхност: 
боя, втвърдител и други 

инструменти.

Писане след 3 дни.

Използвайте бяло ESCREO превърнете всяка гладка повърхност 
в място за писане и съвместна работа.

ПРОДУКТИ



ПРОЗРАЧНА БОЯ

ПРОЗРАЧНО

Запазете оригиналния цвят

Трансформирате вашата 
повърхност, запазвайки 

оригиналния й цвят.

ЦВЕТНА БОЯ
Нашата цветна боя за 

писане превръща всяка гладка 
повърхност в пространство за 

креативна работа.

ЦВЕТНО НАСТРОЕНИЕ

Цветовете имат значение

МАГНИТНА БОЯ
С нашата магнитна боя можете 

не само да пишете, а и да 
закачате бележки с магнити 

върху стената.

МАГНИТНА ПОВЪРХНОСТ

Закачете бележки и снимки с магнити

ПРОЗРАЧНА БОЯ



ЦВЕТНО MAGNITO



START MAGNETISM

COLOURFUL

REFRESH

WIPE OUTHIGH CONTRAST

Всичко необходимо за едно добро 
начало.
Включва: поставка за аксесоари, 
4 бр. маркери, 2 бр. гъби, 1 бр. 
спрей за дълбоко почистване, 1 бр. 
микрофибърна кърпа.

Започни да използваш своята 
магнитна повърхност още днес.
Включва: комплект от 10 неодимови 
магнита.

Включва: 7 бр. маркери, 2 бр. 
микрофибърни кърпи, 2 бр. гъби.

Бързо презареждане с най-важното.
Включва: 4 бр. маркери, 4 бр. гъби, 2 бр. 
микрофибърни кърпи.

Поддържа ESCREO повърхностите 
свежи и чисти.
Включва: 2 бр. микрофибърни кърпи, 1 
бр. спрей за дълбоко почистване.

Използвайте ярко тебеширено 
мастило върху тъмни повърхности за 
да осигурите контраст и по-добра 
визуализация.
Включва: 4 бр. тебеширени маркери 
в ярки цветове, 2 бр. микрофибърни 
кърпи.

ESCREO АКСЕСОАРИ



В ОФИСA ОБРАЗОВАНИЕ

Project: Cache Atelier 
Photo: www.minkominev.com 



ВКЪЩИ ВЪРХУ СТЕНИ



КОЛОНИ МАСИ



ИЗБОРЪТ НА МОДЕРНИТЕ
КОМПАНИИ
Над 150 водещи компании от сфери като ИТ, телекомуникации, реклама и финанси 
вече подобриха начина си на работа с ESCREO.

И много други ... 



НАШИТЕ КЛИЕНТИ СПОДЕЛЯТ

ESCREO са свежи, готини и много енергични. В SAP използваме 
стената им всеки ден, а отне часове да се създаде. Нима 

всичко не може да бъде направено по-умно?

 Александър Несторов, Маркетинг директор, SAP Bulgaria

Стените на ESCREO ни помагат да общуваме, да 
систематизираме идеите си и да творим все повече CHAOS!

Апостол Апостолов, Бизнес анализатор, CHAOS GROUP



ЕКИП

Ясен Русев
Co-founder & CEO
+359 888 220 630

yasen@escreo.com

Виктория Узунова
Silvertongue Dealmaker

+359 887 932 471
victoria@escreo.com

Елена Николова
Co-founder & CMO

+359 883 337 390
elena@escreo.com

Диана Теофилова
Collaboration Chief

+359 888 830 068
diana@escreo.com

Искрен Митев
Co-founder & COO

+359 887 341 813
iskren@escreo.com

Манол Новаков
Co-founder & CTO

+359 898 681 481
manol@escreo.com

Мануела Попова
Digital Alchemist
+359 889 940 448

manuela@escreo.com

МИСИЯ

ИЗРАЗИ. СПОДЕЛИ. ПРОМЕНИ.

ПОВЕЧЕ ОТ БОЯ

Днес сме по-гъвкави от всякога. Свободни сме да поставяме под 
въпрос остарелите модели на мислене, както и начините, по които 
правим на едно или друго нещо. Бързото развитие на технологиите 

улеснява иновациите и откриването на нови пътища и решения.

ESCREO е инструмент, който променя изцяло начина, по който рабо-
тим, като преобразява пасивната среда в интерактивно простран-
ство за обмен на идеи. Представете си безграничните възможности 

на белия лист, съчетани с шанса да излезеш извън общоприетите 
рамки. А после (защо не?) да изтриеш написаното и да започнеш 

всичко отначало.

Нашата мисия е да помагаме на хората да изразяват себе си, да ра-
ботят заедно и да общуват по-свободно и естествено.

ЗАТОВА СЪЗДАДОХМЕ



НАНАСЯНЕ ПОДДРЪЖКА
• Използвайте САМО висококачествени маркери за бяла дъска или Escreo маркери
• Изтривайте с мека гъба или микрофибърна кърпа
• Използвайте спрей Escreo за дълбоко почистване веднъж седмично

1. Маркирайте мястото за ESCREO с хартиено тиксо.
2. Използвайте покривен найлон, за да избегнете 

зацапване.
3. Изгладете повърхността с шкурка.

/NB! Нанесете боята в рамките на 2 часа от 
смесване на 2-та компонента/

1. Използвайте отварачката за кутии.
2. Разбъркайте сместа за 5 мин.
3. Изсипете половината от сместа 

във ваничката.
4. Нанесете равномерно първия слой с 

валяк/четка.
5. Изчакайте между 45 и 60 мин.
6. Нанесете 2 слой и продължете 

към “Приключване”.

/При цветна основа или след Magnito/

1. Използвайте допълнителната ваничка/мече, 
за да положите 1 слой.

2. Изчакайте между 30 и 60 мин. 
Препоръчително да е сухо на пипане.

3. Нанесете 2 слой.
4. Изчакайте между 30 и 60 мин. 

Препоръчително да е сухо на пипане.
5. Продължете към “ESCREO бял цвят”.

/NB! Пишете на стената след 3 дни/

1. Уверете се, че боята е разпределена равномерно.
2. Отстранете хартиеното тиксо след боядисване.
3. Поставете знак “Wet Paint”.
4. Изчакайте 3 дни преди да пишете на стената.
5. Прочетете указания за поддръжка от другата страна 

на листа.

/1 допълнителен ден за нанасяне/

1. Разбъркайте боята добре.
2. Използвайте допълнителната ваничка/мече, за да 

положите 1 слой.
3. Изчакайте 30 мин. Препоръчително да е сухо на пипане.
4. Нанесете 1 слой.
5. Изчакайте 45 мин. Препоръчително да е сухо на пипане.
6. Нанесете 2 слой.
7. Изчакайте 60 мин. Препоръчително да есухо на пипане.
8. Нанесете 4 слой.
9. Отстранете хартиеното тиксо.
10. Изчакайте 12 часа. Препоръчително да е сухо на пипане.
11. Изгладете с шкурка повърхността.
12. Продължете към “Грунд”.

Моля използвайте частта, която се отнася за вас

4. Използвайте предпазни ръкавици при работа и, при 
възможност, очила за боядисване.

5. Вижте видео материалите за нанасяне в ESCREO 
Youtube Channel.

Подготовка

Escreo MagnitoESCREO бял/безцветен/друг цвят

ПриключванеГрунд

• Не използвайте перманентни или флип чарт маркери (свържете  се с нас 
при подобен случай)

• Не използвайте спрея през първите 2 седмици след боядисване
• Не пишете непосредствено след почистване със спрея 
• Не търкайте с твърди или абразивни материали
• Не почиствайте с обезмаслители, лакочистители, разредители  или други 

агресивни почистващи химикали

Ние сме насреща да помогнем. Свържете се с нас: hello@escreo.com



Последвайте ни:

Вижте нашето портфолио:

ESCREO.COM


