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SLOŽENÍ 
SPC OPTIMAL
STRUCTURE SPC OPTIMAL



EKOLOGICKÝ

VÝHODY SPC WOODLOOK™ 
OPTIMAL PRO INTERIÉR

25
LETÁ

REZIDENČNÍ
ZÁRUKA

Je to minerálně - polymerový 
kompozit, takže je úplně bez 
formaldehydu.

It is a mineral-polymer composite, 
completely free of formaldehyde.

40% faster installation compared 
to traditional flooring systems.

SPC Woodlook ™ Optimal floor is 
100% water resistant, can also be 
installed in the kitchen, bathroom 
or laundry.

An incomparably better 
dimensional stability than 
traditional vinyl, HDF or MDF 
floors. Dimensional stability is 
highly above average.

RYCHLE
INSTALOVATELNÝ
Instaluje se o cca 40% 
rychleji než tradiční 
podlahové krytiny.

VODĚODOLNÝ
Naše podlaha SPC Woodlook™ 
Optimal je 100% voděodolná, 
může být taky instalovaná
v kuchyni, koupelně nebo 
prádelně.

ROZMĚROVĚ 
STABILNÍ
Nesrovnatelně lepší rozměrová 
stabilita jako tradiční vinylové, 
HDF nebo MDF podlahy. SPC 
podlaha snese teplotný rozdíl od 
10 do 70 stupňů. Rozměrová 
stabilita je vysoce nadprůměrná.

A photorealistic 
decorative layer

I4F water-proof 
click system 
ensuring fast and 
precise installation

A mineral polymer SPC 
core ensuring extreme 
resistance and strength

IXPE levelling pad with 
an acoustic attenuation 
of 20 dB and antibacterial 
treatment

Fotorealistická 
dekorativní 
vrstva 

IXPE podložka
vyrovnávající
podložka s akustic-
kým útlumem 20dB
a antibakteriální
úpravou

Minerálně-polymerové 
SPC jadro zajišťující 
extrémní odolnost 
a pevnost

UV ochranní 
vrstva s PUR 
ochranným 
nátěrem
UV protective 
layer with PUR 
protective paint

I4F vodotěsný
click systém,
zajišťující
rychlou a přesnou
montáž

A load-bearing 0.5mm 
polymer layer with 
relief surface 

Nosná 0,5mm, 
polymerová 
vrstva s reliéfním 
povrchem 
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ZÍSKEJTE NEPŘEKONATELNÉ  
ŘEŠENÍ PRO VAŠÍ PODLAHU

SPC

SPC Woodlook™ Optimal představuje inovativní řešení
z minerálně - polymerového kompozitu podlahových krytin 
vyvinutý tak, aby odolali vystavení a účinkům přímého 
slunečního záření. Poskytuje nadprůměrnou odolnost proti 
vyblednutí, odlupování dekoru, proláklynám, skvrnám od 
domácích miláčků, nebo jinému znečištění, kapalinám a 
plísním.

GET AN UNBEATABLE SOLUTION TO YOUR FLOORING
SPC Woodlook™ Optimal represents an innovative solution from a floor 
covering mineral polymer composite developed so as to easily withstand 
the effects of direct sunlight exposure. It provides above-average fade 
resistance, decor peeling, dents, pet stains or other contamination, 
liquids and moulds.   

Surface technology - embossing of SPC Woodlook™ Optimal flooring 
provides a realistic 3D visual and tangible replication of natural materials 
- beauty which you can really see and feel.

Povrchová technologie – embossing (reliéfování) podlahových 
krytin SPC Woodlook™ Optimal poskytuje realistickou 
trojrozměrnou vizuální a hmatatelnou replikaci přírodných 
materiálů - krásu, kterou opravdu vidíte a cítíte.

PŘI PODLAHÁCH SPC WOODLOOK™ OPTIMAL, POSKYTUJE TECHNOLOGIE SPC 
S MIMOŘÁDNOU HUSTOTOU NEPŘEKONATELNÉ VÝHODY:
WITH SPC WOODLOOK™ OPTIMAL FLOORING, SPC EXTRA HIGH DENSITY TECHNOLOGY PROVIDES UNBEATABLE ADVANTAGES:

NESROVNATELNÁ
ODOLNOST
Možnost instalace velkých ploch
v podmínkách vysokého
zatížení.Technologie SPC:
odolnost vůči opotřebení,
odolnost vůči skvrnám, odolnost
vůči teplotným výkyvům 
a 100% odolnost vůči vodě, 
statická zátěž až do 600 kg.

NONPARALLEL RESISTANCE
Possible installation of large areas 
under high load conditions.SPC 
technology: wear resistance, stain 
resistance, temperature fluctuation 
resistance, and 100% water resistance 
static load up to 600kg.

EXTREMELY FAST INSTALLATION
Install directly onto ceramic tiles and 
most existing floors. Quick and simple 
installation thanks to the innovative 
click system I4F. Minimizes 
downtimes100 m2 installed in 8 
hoursby 1 person.

NEPŘEKONATELNÝ 
AKUSTICKÝ KOMFORT
20dB absorbce zvuku díki
integrované IXPE podložce.

EXTRÉMNE RYCHLÁ 
MONTÁŽ
Instalace přímo na keramické
dlaždice a většinu stávajícich
podlah. Rychlá a jednoduchá
montáž díky inovativnímu click
systému I4F. Minimalizujte
přestoje, 100 m2 namontovaných
za 8 hodin 1 osobou.

NADČASOVÝ DESIGN
Nadčasové a stylové dřevěné
a kamenné dekory, 3D reliéfní
povrch pro realistický dotek
a vzhled.

TIMELESS DESIGN 
Timeless and stylish wood and stone 
decors 3D relief surface for realistic 
touch and appearance.

UNBEATABLE ACOUSTIC COMFORT
20dB sound absorption thanks to 
integrated IXPE pad.
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INSTALUJTE WOODLOOK 
PODLAHY - VHODNÉ 
NA INTENZIVNÍ POUŽÍVÁNÍ
INSTALL WOODLOOK FLOORING FIT FOR INTENSIVE USE



INSTALUJTE WOODLOOK 
PODLAHY - VHODNÉ 
NA INTENZIVNÍ POUŽÍVÁNÍ

NEJVHODNĚJŠÍ ALTERNATIVA 
K PODLAHOVÉMU VYTÁPĚNÍ

ODOLNÁ VŮČI
OPOTŘEBENÍ
Nejvyšší odolnost vůči 
mechanickému poškození

Podlahy Woodlook SPC 
Optimal splňují nejvyšší 
standardy zatížení třídy 42, 
nabízejí mimořádnou 
odolnost vůči intenzivnímu 
používání v profesionálním 
nebo lehkém průmyselném 
prostředí, a to díky svému 
extra hustému pevnému SPC 
jádru.

RESISTANT TO WEAR 
AND TEAR
The highest resistance 
to mechanical damage

Woodlook SPC Optimal flooring 
meets the highest standards of 
load class 42, offers ultra 
resistance to intensive use in a 
professional or light industry 
environment, namely thanks to its 
extra HD rigid SPC core.

RESISTANT TO STAINS
It withstands stains, easy-to- clean

The unbeatable PUR finish 
protects the floor from stains and 
facilitates cleaning.

100% WATER-RESISTANT

Woodlook SPC Optimal flooring is 
not only equipped with the 
water-proof 4F click system but 
also both the SPC core itself and 
the IXPE are 100% waterproof and 
therefore fit for installation into a 
permanently moist environment.

UNBEATABLE DIMENSIONAL STABILITY
It withstands extreme temperatures

Neither cold nor heat can change 
the appearance of Woodlook SPC 
Optimal flooring. It retains an 
excellent dimensional stability at 
extreme temperature fluctuations.
From 10°C 70°C,no deformations 
over time

ODOLNÁ VŮČI 
SKVRNÁM 
Odoláva skvrnám,
lehce se čistí

Instaluje se o cca 40% 
rychleji než tradiční 
podlahové krytiny.

100% 
VODĚODOLNÁ

Podlaha Woodlook SPC 
Optimal je vybavena nejen 
vodotěsným i4F click 
systémem, ale samotné SPC 
jádro jakož i IXPE podložka je 
100% voděodolná a proto je 
vhodná k instalaci i do trvale 
vlhkého prostředí.

NEPŘEKONATELNÁ
ROZMĚROVÁ
STABILITA
Odoláva extrémním teplotám

Chlad ani teplo nemůžou změnit 
vzhled podlahy Woodlook SPC 
Optimal. Udržuje vynikající 
rozměrovou stabilitu při 
extrémních teplotních výkyvech. 
Od 10°C-70°C, žádné deformace  
v průběhu času.

Mimořádně husté a extrémne pevné jádro podlahy Woodlook 
SPC Optimal je lídrem v produktech, pokud jde o jeho pevnost a 
odolnost. Tyto podlahy odolávají škrabancům, slupování, 
odtlačování a odírání, zachovávají rozměrovou stabilitu při 
extrémních změnách teplot a můžou být instalované přímo 
na většinu stávajících podlah.

INSTALL WOODLOOK FLOORING FIT FOR INTENSIVE USE
The ultra high density and extremely rigid core of Woodlook SPC Optimal 
flooring is the product leader as regards its strength and resistance. This 
flooring is resistant to scratches, peeling, dinging & denting, and 
abrasion, retains its dimensional stability in extreme temperature 
changes and can be installed directly onto most existing floor 
underlayments.

Díki SPC jádru složenému z víc než 95% vápence má Woodlook SPC Optimal 
unikátní tepelní vodivost, porovnatelnou s keramickou dlažbou. Zároveň 
nepřekonatelná rozměrová stabilita podlah Woodlook SPC Optimal dělá tyto 
nejvhodnějšími k použití s jakýmkoli typem podlahového vytápění.

THE MOST APPROPRIATE ALTERNATIVE TO FLOOR HEATING
Thanks to its SPC core made up of more than  95 %  of calcium, Woodlook SPC Optimal has 
a unique thermal conductivity comparable with ceramic tiles. At the same time, an 
unbeatable dimensional stability of Woodlook SPC Optimal flooring makes it the most 
appropriate for using with any type of floor heating.�

Maximální teplota podlahy povolená po montáži (°C)
Maximum permissible post-installation floor temperatures (°C)

0
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LVT podlahy MDF/HDF
polahy

Woodlook SPC
Optimal
(SPC podlahy)
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40
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INSTALUJTE RYCHLE–
–UŽÍVEJTE IHNED
INSTALL FAST - USE IMMEDIATELY



INSTALUJTE RYCHLE– 
–UŽÍVEJTE IHNED 
Použitím podlahy Woodlook SPC Optimal šetříte čas potřebný 
na její instalaci na absolutní minimum, protože si nevyžaduje 
žádnou nebo jen minimální přípravu podkladu *- žádné lepení a 
žádné čekání. Nainstalujte a užívejte!

INSTALL FAST - USE IMMEDIATELY
By using Woodlook SPC Optimal flooring you save to the absolute 
minimum the time needed to install it because it requires no or just 
minimum underbase preparation *- no gluing and no waiting. 
Install and use!

POLOŽTE PŘÍMO 
NA KERAMICKÉ 
DLAŽDICE A VĚTŠINU 
EXISTUJÍCICH PODLAH
Před montáží je potřebná malá nebo 
téměř žádná speciální úprava 
podkladu* jeho nedokonalostí. 
Montáž přímo na keramiku se spojmi 
do šířky 5 mm a hloubky 2 mm.

LAY DIRECTLY ONTO CERAMIC TILES AND 
MOST EXISTING FLOORS
Prior to the installation, minor or almost no 
special treatment of the underbase* its 
imperfections is required.Installation directly 
onto ceramics with joints up to 5 mm wide 
and 2 mm deep.

CLICK IT FAST AND EASILY
Woodlook introduces the click system I4F 
Click4U which combines the angle- system 
on the long side of the planks and 3L 
TripleLock on the short side. 3L TripleLock is 
a unique one piece drop-lock system 
eliminating the need for other plastic inserts, 
thanks to which the installation is up to 40% 
faster than with the traditional angle-to-angle 
click system. It also prevents squeaking, 
while providing high lock strength, and 
supplies one of the simplest and fastest click 
systems on the market. 

INSTALL AND USE
Everything in respect of Woodlook SPC 
Optimal flooring allows for fast installation 
and immediate use. 

No glue, no drying time Up to 400m2 without 
dilatation joints (rooms 20 × 20 m).

Naše podlaha Woodlook SPC 
Optimal má IXPE pěnovou 
podložku, která pokrývá 
nedokonalosti podkladu.

Our Woodlook SPC Optimal flooring has 
an IXPE foam pad which covers the 
underbase imperfections. 

* Každý projekt je jedinečný. Další 
podrobnosti naleznete v návode na 
montáž.

* Every project is unique. For further details, 
see the installation notice.

ZAKLIKNĚTE
TO RYCHLE A LEHCE
Společnost Woodlook představuje click 
systém I4F Click4U, který kombinuje 
úhlový systém pro dlouhou stranu 
desek a 3L TripleLock pro krátkou 
stranu. 3L TripleLock je jedinečný 
jednodílný systém položení-uzamčení, 
který eliminuje potřebu dalších 
plastových vložek, díki čemu je montáž 
až o 40% rychlejší jako při tradičním 
systému zaklikávaní úhlu k úhlu . Také 
zabraňuje vrzání, zatím co poskytuje 
vysokou pevnost uzamčení a dodává 
jeden z nejjednodušších a 
nějrychlejších zaklikávacích systémů 
na trhu.

NAMONTUJTE A UŽÍVEJTE
Vše, co se týče podlahy Woodlook SPC 
Optimal umožňuje rychlou montáž a 
okamžité používání.

Žádné lepidlo, žádný čas a schnutí. 
Až do 400 m2 bez dilatačních spár 
(pokoje 20 × 20 m).

AŽ O 40 % RYCHLEJŠÍ 
NEŽ TRADIČNÍ SYSTÉM
ZAKLIKÁVANÍ POD ÚHLEM
Up to 40% faster than the traditional angle 
click system

Install 100m2 of flooring in 8hours by 1 person

NAMONTUJTE 100 M2 PODLAHY 
ZA 8 HODIN 1 OSOBOU
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SNIŽTE HLUK 
PODLAHOU 
REDUCE NOISE BENEATH FLOORING 



SNIŽTE HLUK  PODLAHOU 
SPC jádro jako i IXPE podložka podlahy Woodlook SPC Optimal 
bezprecedentním způsobem tlumí kročejový hluk a ostatní 
zvuky typické pro běžné podlahy s jejich akustickým 
diskomfortem. Proto všude kde jsou naše podlahy instalovány,
vytvářejí příjemnější prostředí, od hotelových pokojů, bytů,
rodinných domů až po kanceláře.

SNIŽUJE ZVUK V MÍSTNOSTI

Exkluzivní nepřekonatelná struktura SPC redukuje hluk 
při chůzi v místnosti v nejvyšší míře ze všech možností 
interiérových podlah.

REDUCES ROOM SOUND 
The SPC exclusive non-permeable structure reduces noise when 
walking in a room to the highest extent from all interior flooring options.

ATTENUATES NOISE
Reduce the floor-to-floor sound transmission by 20 dB.

Hluk při chůzi v místnosti (dB)
Noise when walking in a room (dB)

TLUMÍ HLUK

Snižte přenos zvuku mezi podlahami o 20 dB. Podlaha 
Woodlook SPC Optimal je v porovnání s běžnou laminátovou 
podlahou tišší o 20dB.

60
65
70
75
80
85
90
95

100

SPC
Optimal

Průměrný
laminát

Průměrné
dřevo

Průměrná
keramika

100dB

95dB

89dB

69dB

REDUCE NOISE BENEATH FLOORING �
Both the SPC core and the IXPE pad of Woodlook SPC Optimal flooring 
attenuates in an unprecedented manner impact and other sounds typical 
of common floors with their acoustic discomfort. As a result, wherever 
installed, our floors create a nicer environment, from hotel rooms, 
through apartments, family houses, to offices.

SAVE MONEY
Thanks to the integrated IXPE underlayment no other is  needed.

DÍKI  INTEGROVANÉ  IXPE PODLOŽCE 
UŽ NENÍ POTŘEBNÁ ŽÁDNÁ DALŠÍ.

UŠETŘETE PENÍZE
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DEKORY

DECORS



DEKORY

DARK WALNUT

LIGHT ACER 

NATURAL OAK 

GREY STONE

SILVER OAKWHITE MAPLE
P01110 P01108P01102

P01109 P01101

P01005

P01111
RUSTY BROWN 
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WHITE MAPLE
P01102



LIGHT ACER 
P01110



SILVER OAK
P01108



NATURAL OAK 
P01111



DARK WALNUT
P01109



RUSTY BROWN 
P01101



GREY STONE
P01005



SPECIFIKACE

SPECIFICATION



SPECIFIKACE
Interiérová podlaha Woodlook SPC Optimal patří do kategorie 
kompaktních interiérových podlah s minerálně-polymerovým 
jádrem a je vyráběna procesem extrudování.

Obsahuje také integrovanou IXPE vyrovnávající a hluk tlumící, 
voděodolnou podložku.

Je k dispozici ve formátech 180 × 1220 mm a 300 x 600 mm v 
závislosti na dekoru.

Nášlapní vrstva 0,50 mm je posílena PU povrchovou úpravou, 
která trvale vylučuje jakékoliv voskování a regeneraci leštícím 
sprejem. Má odolnost vůči statickému vymačkání ≤ 0,02 mm 
a rozměrovou stabilitu v souladu s normou ISO EN 23 999 
0,05% (oproti ≤ 0,15%, kterou požaduje tato norma).

Míra emisií celkových prchavých organických sloučeninn ve 
vzduchu je nišší jako 100 µg / m³ (TVOC po 28 dnech). Podlaha 
Woodlook SPC Optimal se poskytuje s 10 resp. 25-letou, 
limitovanou zárukou.

SPECIFICATION
The Woodlook SPC Optimal interior flooring comes under the category of 
compact interior flooring featuring a mineral polymer core and is made 
using the extrusion process. 
It also contains an integrated IXPE levelling and noise-attenuating, 
waterproof pad.
It is available in formats 180 × 1220 mm and 300 × 600 mm depending on 
decor.
The 0.50 mm wear layer is reinforced with PU finish permanently 
eliminating any waxing and polishing spray regeneration. It is resistant 
to static denting ≤ 0,02 mm and dimensional stability in accordance with 
ISO EN 23 999 0.05% (as compared to ≤ 0.15% required by this standard).
The rate of total airborne volatile organic compound emissions is below 
100 µg / m³ (TVOC after 28 days). The Woodlook SPC Optimal flooring is 
provided with a 10-year or 25-year limited warranty.

Výše uvedené informace mohou být změněné v zájmu dalšího zlepšení. Je potřebné
dodržovat pokyny společnosti Woodlook, s.r.o. týkající se instalace, čištění a údržby.
Kontaktujte společnost Woodlook, s.r.o. na uvedené adrese kvůli tímto pokynům. 
Zřeknutí se odpovědnosti: Upozorňujeme, že produkty jsou namontované pro kreativní 
účely a ne podle technických specifikací. Pro více informácií prohlédněte montážní 
pokyny společnosti Woodlook.

The above information can change for the sake of further improvements.
It is necessary to follow the instructions from Woodlook, s.r.o., relating to  the 
installation, cleaning and maintenance. For these instructions, contact Woodlook, s.r.o.,, 
at the given address. Liability disclaimer: We note that the products are installed for 
creative purposes and not to technical specifications. For more information, see the 
installation instructions of Woodlook.   
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Všeobecné vlastnosti - EN ISO 10582  
General properties - EN ISO 10582

Skušební metoda  
Test method

Požadavky  
Requirements

Výsledek skoušky  
Test result

Rozměry 
Dimensions ISO 24342 EN ISO 10582

180x1220mm
300x600mm

Celková tloušťka s integrovanou podložkou
Overall thickness with integrated underlayment ISO 24346 EN ISO 10582 6,0mm

Tloušťka nosné vrstvy
Load-bearing layer thickness ISO 24340 EN ISO 10582 0,5mm

Hmotnost na jednotku plochy
Weight per unit of area ISO 23997 EN ISO 10582 10x10³ g/m²

Stupen využití - Průmyslové
Usage rate - Industrial ISO 10874 (EN 685) EN ISO 10582 třída 42  

Class 42

Trvalá deformace
Permanent deformation ISO 24343-1 EN ISO 10582 0,02mm

Rozměrová stálost a zvlnění
po vystavení teplu
Dimensional stability and curling after exposure to heat 

ISO 23999 EN ISO 10582 0,05%

Zkouška na kolečkovém křesle
Castor chair test

ISO 4918:2016 
(EN 425)

EN ISO 10582

žádné poškození
žádná delaminace  
no damage
no deformation

Stálobarevnost
Colour fastness ISO 105 B02 EN ISO 10582 > 6

Emise formaldehydu
Formaldehyde emissions

ASTM D6007-2014 
(UV-Vis)

EN ISO 10582 nezjištěný  
not determined

Obsah pentachlorfenolu (PCP)
Pentachlorophenol (PCP) content

ASTM F 963-11 
(ICP-OES)

EN ISO 10582
nezjištěný  
not determined

Tepelný odpor
Thermal resistance EN ISO 10582 0,025 m2 KW -1



POZNÁMKY
NOTES
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