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„KU VŠETKÉMU,
ČO JE VEĽKÉ,
PRVÝM KROKOM
JE ODVAHA“

Johann Wolfgang Goethe



trieda 
horľavosti

A1
akustická
izolácia

odolnosť
voči
vode!

odolnosť
voči MRAZU

-40°C

odolná
voči

hlodavcom
odolná
voči

plesniam

mechanická
  pevnosť!nízkahmotnosť

teplotná
odolnosť
+1200°C

výborná
akumulácia

tepla

NAJPRV SME
PREKVAPILI
SUPERDOSKOU
A JEJ MULTI-
VLASTNOSŤAMI!

A TERAZ IDEME
 EŠTE ĎALEJ...

SUPERDOSKA je konštrukčná stavebná doska na oxid 
horčíkovej báze, ktorá vyniká širokým spektrom 
zaujímavých vlastností. Nakoľko neexistuje jednotná 
receptúra výroby takýchto tzv. „horčíkových alebo mgo 
dosiek“sa dosky jednotlivých výrobcov vzájomne výrazne 
líšia v množstve vlastností. V skratke to čo platí pre jednu 
dosku nemusí vôbec platiť pre dosky iného dodávateľa! 
Aj vzhľadom k relatívnej neskúsenosti a honbe za „nízkou 
cenou“ môžete natrafi ť na dosku s dodatočnými „lacnými“ 
aditívami a vyrobiť si značné problémy! Aj preto 
preferujeme originálnu značku SUPERDOSKA s certifi kátom 
k tejto značke!

vysoká



MÁME NOVÚ
VLASTNOSŤ!

Na základe našich skúseností a ohlasov od našich realizátorov
sme sa rozhodli zrealizovať ďalší skúšobný test na tzv. mernú
tepelnú kapacitu Superdosky. Test sme realizovali prostredníctvom 
akreditovanej skúšobne APPLIED PRECISION v Bratislave, ktorá 
nám naše predpoklady nakoniec skúškou aj potvrdila! V súlade 
s našimi skoršími očakávaniami môžeme potvrdiť ďalšiu užitočnú 
vlastnosť, ktorú privítajú predovšetkým stavitelia montovaných 
drevených nízkoenergetických domov a to: zaujímavú tepelnú 
akumulačnú schopnosť, ktorá je minimálne o 50% vyššia 
ako pri sadrokartóne!

VYSOKÁ
TEPELNÁ
AKUMULAČNÁ
SCHOPNOSŤ
SUPERDOSKY!

NOVÉ!



konečne supertmel
pre superdosku:

– super cena
 – brúsiteľný
  – pre exteriér

Množstvo riešení obkladov exteriérových častí domov 
predovšetkým základnou konštrukčnou doskou SUPERDOSKA 
BASIC sa takmer automaticky spája s riešením jej fi nálnej 
povrchovej úpravy ako aj potreby zatmelenia spojov či drobných 
poškodení dosiek. Súčasné pre exteriér vhodné stierky, tmely 
či omietky sa spájali predovšetkým buď s nevkusnou 
a nepraktickou výraznou zrnitosťou alebo nevhodnou 
konzistenciou pre fi nálne spracovanie a následnú úpravu 
(rôzne PU tmely). Materiál podobný sadre a súčasne odolný 
voči poveternostným vplyvom sú ideálnou kombináciou, ktorú 
odteraz môžete objaviť v našej novinke – tmele: corrector

NOVINKA!CORRECTOR,
ALEBO PRVÁ
„SADRA DO
EXTERIÉRU!“



VEDELI STE, ŽE:

SAMOFRÉZOVACIA
HLAVICA SKRUTKY

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

     ODOLÁVAJÚCA
OXIDÁCII

NEORIGINÁLNE
 SKRUTKY VÁM

MÔŽU
V SUPERDOSKE

SKORODOVAŤ !?
Problematika skrutiek, spôn či iného spojovacieho materiálu 
v spojitosti s montážou SUPERDOSIEK alebo iných dosiek 
na obdobnej báze, môže byť spojený so zvýšeným korodovaním. 
Nechránené kovové prvky prichádzajúce do priameho kontaktu 
s takýmito doskami sú vystavené vplyvu voľného chlóru a iným 
chemickým prvkom (podobne ako je to aj u sadrovo-cementových 
poteroch), ktoré spôsobia ich koróziu. Je preto veľmi dôležité 
používať skrutky odporúčané alebo ponúkané samotným 
dodávateľom. Tieto skrutky musia mať špeciálnu tomuto prostrediu 
odolnú povrchovú úpravu pre ich bezpečné použitie. Rovnako 
skrutky pre Superdosku vzhľadom k jej tvrdosti musia byť 
opatrené špeciálnou frézovacou hlavicou. Navyše podľa účelu 
sa rozlišuje aj uhol sklonu hlavíc. 
Pred samotnou realizáciou 
sa preto poraďte s nami!



blueglue
REVOLUČNÉ LEPIDLO
EXTRÉMNA SILA AŽ

1,71 kN

   NAŠE
   VÝNIMOČNÉ
    LEPIDLO NA
 SUPERDOSKU!

NOVINKA!

SUPERDOSKA je materiál špecifi cký. Má špecifi cké správanie 
sa pod vplyvom pôsobenia rôznych klimatických, mechanických 
a tepelných činiteľov. Jej povrch je navyše charakteristický 
drobným horčíkovým práškom, ktorý môže byť problematický 
pre vzájomné spájanie a lepenie susediacich hrán dosiek. 
Aj preto bola nevyhnutnosť nájsť lepidlo, ktoré si s takýmito 
prekážkami dokáže poradiť. Po množstve testov a nekonečných 
konzultácii s výrobcami lepidiel sme nakoniec našli to, po 
čom sme tak veľmi túžili. Lepidlo „blueglue“ je tou správnou 
odpoveďou na Vašu prácu so Superdoskou. Má dobrú 
konzistenciu, ktorá dokáže uľahčiť a urýchliť samotnú aplikáciu 
a súčasne Vás toto vynikajúce lepidlo prekvapí aj značnou silou 
odtrhu a to až 1,71kN! Lepidlo je navyše univerzálne a vhodné 
pre použitie aj pre iné aplikácie a materiály.



3000 mm

pohľadová obkladová doska
s 3D reliéfom dreva určená
k fi nálnemu náteru farbou

základná konštrukčná doska
s hladkým povrchom určená
k fi nálnej povrchovej úprave

1220 m
m
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m

2440 mm

SUPERDOSKA WOOD SUPERDOSKA BASIC
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STRÁŽCA
TVOJHO

BEZPEČIA

TOTO JE 
 AIRBAG:

    A TOTO JE 
  SUPERDOSKA:

Bezpečnosť je téma samozrejmá a s vývojom naberá 
na váhe. Normy upravujúce bezpečie sú sprísňované 
v nepretržitom slede a s ich víziou je to podobne. 
Airbag - dnes už tak samozrejmá vec v našich autách 
môže s kľudom prebrať symboliku bezpečia. Je to 
produkt, ktorý si kúpime aj keď ho nevidíme a navyše 
ho ani nechceme použiť. Teda používame ho skôr ako 
nášho anjela strážneho, ochrancu zdravia a života.

SUPERDOSKA je ako airbag. Zohráva dôležitú úlohu pri 
ochrane nášho zdravia a života a nielen to! Po zabudovaní ju 
rovnako ako airbagy „nevidíme“, ale jej spektrum pozitívnych 
vlastností sú nám nápomocné denne! A čo je najdôležitejšie, 
nielenže chráni naše zdravie a život ale chráni aj náš domov 
a majetok pred ničivým požiarom či iným poškodením.

protipožiarny
materiál

A1nášho anjela strážneho, ochrancu zdravia a života.



ODPRUŽUJE
KONŠTRUKCIU,
VYROVNÁVA
NEROVNOSTI

MICHNO SYSTEM je nový spôsob montáže Superdosiek 
alebo iných veľkoplošných dosiek prostredníctvom na-
staviteľných stabilizátorov (tanierikov), ktoré nahrádzajú 
komplikovaný systém tradičných kovových konštrukcií. 
Michno Systém vyniká predovšetkým vysokou úsporou, 
prakticky bezodpadovosťou, je dokonale odpružený (tzv 
plávajúce steny), univerzálnym využitím, prekvapivou 
pevnosťou, výškovou nastaviteľnosťou odstupu od 
podkladu a v neposlednom rade aj nízkou hmotnosťou 
a malými rozmermi balenia (jedna krabička = až 12m2). 
Michno Systém tak rieši mnohé problémy pri realizácii 
opláštení a obkladov stien a fasád.

NOVÝ
REVOLUČNÝ
SPÔSOB
MONTÁŽE
DOSIEK!



ODPORÚČANÝ KOTÚČ
 PRE FRÉZOVANIE
  DRÁŽOK NA
SUPERDOSKU WOOD

REZNÝ KOTÚČ
 PRE REZANIE

  SUPERDOSKY

REZANIE
A FRÉZOVANIE
DRÁŽOK.
PROFI KOTÚČE
PRE SUPERDOSKU!
Bezproblémová, rýchla a efektívna práca so 
SUPERDOSKOU je spojená s vhodnými nástrojmi 
a náradím. Je múdre využiť naše už niekoľkoročné 
skúsenosti so Superdoskou a nechať si poradiť a odporučiť 
to najlepšie. Všetok podobný tovar sa u nás dá aj priamo 
a výhodne zakúpiť prípadne zakúpiť na našich 
autorizovaných predajných miestach. Rovnako dôležité 
je taktiež si nechať poradiť aj v súvislosti s pomôckami 
pre ochranu zdravia ako je napríklad ochrana pred 
prachom pri rezaní a frézovaní našich dosiek.



JEDNODUCHÉ
  KROKY:3
NAREZAŤ,
  ZLOMIŤ,
ODREZAŤ!

SUPERDOSKA je pre samotnú prácu s ňou obľúbená 
predovšetkým pre jej nízku hmotnosť, jednoduchosť jej 
inštalácie skrutkami a hlavne, že na jej delenie nemusia byť 
k dispozícii elektrické píly. Superdoska sa dá rezať obdobným 
spôsobom ako sadrokartón. V prvom kroku je potrebné 
vhodným nožom narezať jej hornú výstužnú a zosilňujúcu 
sklovláknitú sieťku (cca. 0,5 mm pod povrchom), následne 
superdosku zlomiť a do tretice ešte odrezať spodnú 
výstužnú sieťku. Informujte sa na našich predajných 
miestach o spôsoboch, náradí a najvhodnejších 
pracovných nástrojoch.

   NECHAJTE SI
       PORADIŤ
  NAJVHODNEJŠIE 
  NÁSTROJE 
        PRE PRÁCU
SO SUPERDOSKOU!



BASIC
realizácia interiéru predajne
Superdoska bola použitá
pre obklad podkrovnej
 strešnej konštrukcie
  referencia: PRIEVIDZA

SUPERDOSKA



BRATISLAVA
Teší nás kreativita a vynachádzavosť 
zákazníkov, ktorí sú s nami v kontakte, pozorne 
si naštudujú vlastnosti Superdosiek a následne 
ich originálne použijú. Superdosky sa stali 
žiadané pre stavbu Hausbótov predovšetkým 
z hľadiska veľmi nízkej vlastnej váhy (ktorá je 
veľmi dôležitá pre tento druh stavieb), 
mimoriadnej požiarnej odolnosti, odolnosti 
voči vlhkému prostrediu a podobne...

VHODNÉ
RIEŠENIE
OPLÁŠTENIA
FASÁDY
HAUSBÓTU



KOŠICE

Strešný podľad aj s obkladom okapu bol 
realizovaný zo Superdosky Wood narezanej na 
lamely a povrchovo upravenej dvoma vrstvami 
farebného náteru. Jednotlivé lamely Superdosky 
boli inštalované na pripravené debnenie 
s veľkoplošných dosiek na báze dreva s odolnosťou 
voči vlhkému prostrediu.

EFEKTNÝ OBKLAD
PODSTREŠIA,
KTORÝ CHRÁNI!

(SUPERDOSKA WOOD)
s veľkoplošných dosiek na báze dreva s odolnosťou 
voči vlhkému prostrediu.



ÖBLARN,
RAKÚSKO

Netradičná požiadavka rakúskeho zákazníka na strešnú skladbu 
s priznanou nosnou drevenou konštrukciou z interiérovej strany 
a realizáciou systému nadkrokvovej izolácie. Superdoska Basic 
bola v tomto projekte použitá na protipožiarne a z interiérovej 
strany podhľadové debnenie strechy, na ktoré sa následne kotvili 
tepelnoizolačné PIR panely, pomocné laty a strešná krytina.

   PROTIPOŽIARNE
     DEBNENIE
              STREŠNEJ
    KONŠTRUKCIE
SO SUPERDOSKOU!



DOBRÁ RADA
  VÁM UŠETRÍ
    MAJETOK!

1,5 cm od okraja

15 cm až 25 cm
vzdialenosť skrutiek

je závislá na vertikálnom
alebo horizontálnom použití

a taktiež na uhle hlavy
a druhu skrutiek

 podľa typu použitej
   podkonštrukcie
môže byť preferovaný
 „T“ spôsob spájania
        dosiek!

odstup skrutiek od
 rohov inštalovaných
  dosiek je: 5,0 cm

NERISKUJTE!
VYUŽITE
PROFESIONÁLNE
ZNAČKOVÉ
PORADENSTVO
PRE
SUPERDOSKU!

DÔLEŽITÉ!

Dosky na oxid horčíkovej báze môžu pri nesprávnej 
inštalácii prekvapiť nežiadúcimi externalitami. 
Najčastejším problémom môžu byť výrazné fľaky, 
deformácia dosiek alebo ich zvlnenie, ich prasknutie 
alebo zlomenie prípadne iné nežiadúce javy. 
Samotná montáž a jej spôsob si vyžaduje posúdenie 
a zodpovedanie viacerých otázok súvisiacich 
s dôležitými faktormi, ktoré môžu ovplyvniť ich 
životnosť a použitie. Predovšetkým je to príslušenstvo, 
ktoré musí zodpovedať tomuto druhu dosiek 
od skrutiek cez chémiu až po hmoty pre fi nálnu 
úpravu. Ďalej môžeme spomenúť typ a druh 
podkonštrukcie, rozostup jej nosných profi lov, 
hrúbka dosky, pevnostné charakteristiky dosky, 
hustota a spôsob kotvenia a podobne.



Použitie Superdosky
  na podstrešie.
   Rodinný dom,
  Zlaté Moravce



ĎALŠIA WOOD-ka
RD okr. BREZNO
NAJLEPŠIA
PROTIPOŽIARNA
OCHRANA
VÁŠHO DOMU
MÁ MENO:
SUPERDOSKA!

Superdosku WOOD je možné po drobnej úprave
povrchov lepiť aj priamo stavebným lepidlom na
murivo stavby z exteriérovej strany. Podrobnejšie
informácie získate u nás.



 SUPERDOSKA BASIC
 + FAREBNÝ NÁTER
REFERENCIA okr. PREŠOV

       AJ TEN
     NAJLEPŠÍ
NÁPAD NA FASÁDU
       POTREBUJE
     EŠTE ODVAHU!

Realizácia odvetranej fasády Rodinného domu
použitím fi nálne a farebným náterom upravenej
SUPERDOSKY BASIC. Superdosky boli montované
na podkonštrukciu podľa nami vypočítaných 
a odporúčaných rozostupov jednotlivých konštrukčných
prvkov. Hustota a vzdialenosť rozostupu jednotlivých
nosných konštrukčných profi lov je závislá od plochy,
orientácie domu, hrúbky dosky a ďalších faktorov!
Odporúčame konzultovať s nami projekt 
pred jeho realizáciou.



VÝPLŇ BRÁNY V PLOTE,
      KOŠICE

    ĎALŠIA
   ZAUJÍMAVÁ
  REF ERENCIA
     POUŽITIA
SUPERDOSKY WOOD!

Superdoska WOOD bola v prípade tohto zákazníka 
upravená fi nálnym náterom zelenej farby 
a následne na to prichytená nitmi na železnú 
konštrukciu posuvnej vstupnej brány.



NA WOOD-ke

SUPERDOSKA WOOD, PREŠOV

MAXIMÁLNA
ODOLNOSŤ
VOČI OTERU
NÁTERU

Špecifi ckosť povrchu Superdosiek Wood si vyžaduje 
pred ich fi nálnym farebným náterom dôležitú úpravu. 
Povrch Superdosky je predovšetkým potrebné zjednotiť 
z hľadiska nasiakavosti vhodným penetračným náterom 
a až následne maľovať. Doteraz sme používali a testovali 
množstvo u nás dostupných penetračných náterov, ktoré 
sme aj odporúčali. Nedokázali sme však riešiť problém 
spojený s oteruvzdornosťou aplikovaných farieb. Vďaka 
plodnej spolupráci a podpore zo strany renomovaného 
výrobcu náterov sme nakoniec vyvinuli penetračný náter 
presne zodpovedajúci naším potrebám. V testovaných 
odtrhových skúškach dosiahla priľnavosť náterov dokonca 
vyššiu hodnotu ako samotná doska! Sme preto veľmi radi, 
že Vám týmto vieme ponúknuť ďalší jedinečný produkt: 
SUPERDOSKA PENETRÁK. :-)



PODPORÍME
 VŠETKY
TVOJE DOBRÉ
  NÁPADY
     A INOVÁCIE

Život je evolúcia a my žijeme týmto pohybom. Perfektná
myšlienka nás zrýchľuje a posúva. Je super, že v našej práci 
stretávame tak veľa kreatívne zmýšľajúcich ľudí odhodlaných 
meniť veci a tvarovať budúcnosť. Sme radi, že sme sa 
zúčastnili mnohých zaujímavých projektov a dostávame na to 
čoraz väčšiu chuť. Aj preto sme ochotní prijať výzvu pre 
spoluprácu na zaujímavých veciach. A nielen to. Dobré pro-
jekty môžeme podporiť a pomôcť tak k ich štartu. Kontaktujte 
nás, komunikujte s nami. Vaše návrhy nám môžete posielať na 
superdoska@superdoska.sk

pre
   DESIGN
ARCHITEKTÚRU
    A INOVÁCIE



cenník platný od 1.1.2014

BASIC original

WOOD original

blueglue original

corrector original

PENETRÁK original

SCREWS original

POUŽÍVAJTE
LEN ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO

NAŠE RADY
A SKÚSENOSTI,
KTORÉ VÁM
UŠETRIA PENIAZE!

Superdoska + originálne príslušenstvo

hrúbka rozmery
počet dosiek 

na palete
m2 na palete

cena m2

bez DPH
cena m2

s DPH
cena dosky

bez DPH
cena dosky

s DPH

3 mm 1220 x 2440 mm 150 446,52 2,663 € 3,20 € 7,93 € 9,51 €

6 mm 1220 x 2440 mm 80 238,14 4,145 € 4,97 € 12,34 € 14,81 €

8 mm 1220 x 2440 mm 60 178,61 5,316 € 6,38 € 15,82 € 18,99 €

10 mm 1220 x 2440 mm 50 148,84 6,794 € 8,15 € 20,22 € 24,27 €

12 mm 1220 x 2440 mm 40 119,07 8,113 € 9,74 € 24,15 € 28,98 €

15 mm 1220 x 2440 mm 35 104,19 9,207 € 11,05 € 27,41 € 32,89 €

20 mm 1220 x 2440 mm 22 80,52 14,169 € 17,00 € 42,18 € 50,61 €

hrúbka rozmery
počet dosiek 

na palete
m2 na palete

cena m2

bez DPH
cena m2

s DPH
cena dosky

bez DPH
cena dosky

s DPH

8 mm 1220 x 3000 mm 50 183 10,60 € 12,72 € 38,79 € 46,55 €

položka balenie cena ks bez DPH cena ks s DPH

PU lepidlo 310 ml kartuša 7,08 € 8,49 €

položka balenie cena ks bez DPH cena ks s DPH

TMEL 1 kg vedierko 2,80 € 3,36 €
TMEL 10 kg vedierko 24,00 € 28,80 €

položka balenie cena ks bez DPH cena ks s DPH

Penetrák 0,8 l vedierko 6,20 € 7,44 €
Penetrák 5,0 l vedierko 33,10 € 39,72 €

položka balenie cena ks bez DPH cena ks s DPH

Skrutky 3,5 x 25 CN 700 ks bal. 6,60 € 7,92 €
Skrutky 3,5 x 35 CN 500 ks bal. 6,60 € 7,92 €
Skrutky 3,9 x 19 1000 ks bal. 13,80 € 16,56 €
Skrutky 3,9 x 30 1000 ks bal. 19,00 € 22,80 €
Skrutky 3,9 x 45 1000 ks bal. 24,80 € 29,76 €
Skrutky 3,9 x 50 1000 ks bal. 31,60 € 37,92 €
Skrutky 3,9 x 55 1000 ks bal. 38,40 € 46,08 €
Skrutky 3,9 x 65 1000 ks bal. 55,40 € 66,48 €



Ak sa máme venovať niečomu naozaj od srdca, tak 
tomu musí zodpovedať aj naše produktové portfólio. 
Dovolíme si tvrdiť, že sortimentná štruktúra takto 
odráža naše predstavy a dokáže preto riešiť aj náročné 
požiadavky a problémy našich zákazníkov. SUPERDOSKY 
nájdete u nás už od 3 mm do 20 mm. Navyše okrem 
štandardných dĺžok dodávame pre našich vybraných 
a pravidelných odberateľov, aj špecifi cké rozmery, ktoré 
aj preskladňujeme. Aj vďaka tomu dokážeme pravidelne 
a stabilne zásobovať tovarom nielen zákazníkov na 
Slovensku, ale vyhľadávajú nás aj zahraniční partneri 
ako aj klienti, ktorí potrebujú riešiť veľké a špecifi cké 
projekty, kde je výpadok dodávok nemysliteľný!

VŠETKO
3 MM !A IHNEĎ AJ

SPOĽAHNITE SA, ŽE
NAJVÄČŠIE SKLADOVÉ
ZÁSOBY V EU SÚ U NÁS!



ĎAKUJEME,
ŽE UŽ 4 ROKY
SME NA TRHU LÍDROM
VO VECIACH,
KTORÉ NÁS VŠETKÝCH
POSÚVAJÚ VPRED!

TO JE LEN ZAČIATOK



www.superdoska.sk

MGO SLOVAKIA s.r.o.
ul. Obrody 17
04011 Košice
telefón: +421 907 931 777
e-mail: mgo.slovakia@gmail.com
web: www.mgoslovakia.com

Výhradný importér a distribútor:

  NOVÉ
MOŽNOSTI
     VAŠEJ
    STAVBY


