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    ÉV

LAKÁSCÉLÚ
GARANCIA

Ez egy ásvány-polimer 
kompozit, tehát teljesen 
formaldehid-mentes.

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.

GYORSAN
TELEPÍTHETŐ
Körülbelül 40% -kal 
gyorsabban telepíthető, mint a 
hagyományos padlóborítások.

VÍZÁLLÓ
Az SPC Woodlook™ Optimal 
padlónk 100%-ban vízálló, 
telepíthető konyhába, 
fürdőszobába vagy 
mosókonyhába is.

MÉRETTARTÓ
Összehasonlíthatatlanul 
mérettartóbb mint a hagyományos 
vinyl, HDF vagy MDF padlók. Az 
SPC padló 10 °C és 70 °C közötti 
hőmérséklet különbséget bír el.     
A mérettartósága magasan átlagon 
felüli.

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

Fotorealisztikus
dekoratív
réteg

IXPE kiegyenlítő alátét 
20dB-es akusztikus 
tompítással 
antibakteriális
kezeléssel

Ásvány-polimer
SPC mag biztosítja
az extrém 
ellenállóképességet
és szilárdságot

UV védőréteg
PUR védő
domborny-
omású
felülettel

UV protective 
layer with PUR 
protective paint

I4F vízálló
pattintásos rendszer,
gyors és pontos
telepítést
biztosít

A load-bearing 0.5mm 
polymer layer with 
relief surface 

0,5mm kopó polimer
réteg bevonattal
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SZEREZZEN FELÜLMÚLHATATLAN 
MEGOLDÁST A PADLÓJA SZÁMÁRA

SPC

Az SPC Woodlook™ Optimal egy innovatív megoldás a 
padlóburkolatok ásvány-polimer kompozitjából készül úgy 
kifejlesztve, hogy közvetlen napsugárzásnak kitéve ellenálljon 
hatásának. Átlagon felüli ellenállást tanúsít a kifakulás, a dekor 
réteg lehámlása, a behorpadások, a házi kedvencek okozta foltok, 
vagy más szennyeződések, folyadékok és penész ellen.

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.

Az SPC Woodlook™ Optimal padlóburkolatok felületi technológiája 
(dombornyomás) a természetes anyagok vizuális és kézzelfogható 
realisztikus, háromdimenziós replikáit nyújtja - a szépséget, amit 
Ön valóban lát és érez.

AZ SPC WOODLOOK™ OPTIMAL PADLÓKNÁL, A RENDKÍVÜLI SŰRŰSÉGŰ SPC 
TECHNOLÓGIA A KÖVETKEZŐ FELÜLMÚLHATATLAN ELŐNYÖKET NYÚJTJA:
WITH SPC WOODLOOK™ OPTIMAL FLOORING, SPC EXTRA HIGH DENSITY TECHNOLOGY PROVIDES UNBEATABLE ADVANTAGES:

ÖSSZEHASONLÍTHATATLAN
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
Lehetőség nagy felületek beépítésére 
nagy terhelés mellett.                    
SPC technológia:
ellenáll az elhasználódásnak
ellenáll a foltoknak
ellenáll a hőmérséklet-ingadozásnak 
és 100% vízálló, statikus terhelés 
akár 600 kg-ig.

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.

FELÜLMÚLHATATLAN
AKUSZTIKUS KOMFORT
20dB hangelnyelés hála
az integrált IXPE alátétnek.

EXTRÉM GYORS
TELEPÍTÉS
Telepíthető közvetlenül a kerámia
lapokra és a legtöbb létező 
padlóra. Gyors és egyszerű
szerelés hála az innovatív I4F
pattintós rendszernek. 
Minimalizálja a kieső időt, 1 ember 
100 m² telepítést elvégez 8 óra 
alatt.

IDŐTÁLLÓ DESIGN
Időtálló és stílusos fa és kő 
dekorok 3D-s domború felülettel a 
realisztikus tapintás és kinézet 
érdekében.

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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TELEPÍTSE AZ INTENZÍV HASZNÁLATRA
ALKALMAS WOODLOOK PADLÓKAT
INSTALL WOODLOOK FLOORING FIT FOR INTENSIVE USE



TELEPÍTSE AZ INTENZÍV 
HASZNÁLATRA - ALKALMAS 
WOODLOOK PADLÓKAT 

A LEGMEGFELELŐBB ALTERNATÍVA 
A PADLÓFŰTÉSHEZ

ELLENÁLL AZ 
ELHASZNÁLÓ-
DÁSNAK
Legnagyobb ellenállás a 
mechanikai károsodással 
szemben

A Woodlook SPC Optimal 
padlók, hála az extra sűrű és 
szilárd SPC magjuknak, 
megfelelnek a legmagasabb, 
42-es igénybevételi osztályú 
terhelési követelményeknek, 
rendkívüli ellenállást mutatnak 
az intenzív használattal 
szemben úgy a közületi, mint a 
könnyű ipari környezetben.

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

ELLENÁLL A 
FOLTOKNAK 
Ellenáll a foltoknak,
könnyen tisztítható

Körülbelül 40% -kal 
gyorsabban telepíthető, mint a 
hagyományos padlóborítások.

100%
VÍZÁLLÓ

A Woodlook SPC Optimal 
padlónak nem csak a vízálló 
i4F pattintásos rendszer a 
tartozéka, de maga az SPC 
mag, valamint az IXPE alátét is 
100%-ban vízálló, ezért 
alkalmas az állandóan nedves 
környezetbe való telepítésre is.

FELÜLMÚLHATATLAN
MÉRETTARTÓSÁG
Ellenáll az extrém hőmérsékleteknek

Sem a hideg, sem a meleg nem 
tudja megváltoztatni a Woodlook 
SPC Optimal padló kinézetét. 
Extrém hőmérséklet-ingadozás 
során is megtartja kiváló 
méretstabilitását. 10°C és 70°C 
között egyáltalán nem 
deformálódik idővel sem.

A Woodlook SPC Optimal padló rendkívül sűrű és szilárd magja 
piacvezető a termékekben a szilárdság és az ellenállóképesség 
tekintetében. Ezek a padlók ellenállnak karcolásnak, hámlásnak, 
benyomódásnak, kopásnak, mérettartók maradnak extrém 
hőmérsékleti különbségek esetén is és a létező alappadlók nagy 
részére szerelhetők.

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.

Hála a több, mint 95%-ban mészkő összetételű SPC magnak a Woodlook SPC
Optimal egyedülálló, a kerámia burkolattal vetekedő hővezető képességgel bír. 
Ugyanakkor a Woodlook SPC Optimal padlók utánozhatatlan méretstabilitása teszi 
ezeket a legmegfelelőbbekké bármilyen típusú padlófűtéshez való használatra.

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.�

A szerelés után a padló legmagasabb megengedett hőmérséklete (°C)

Maximum permissible post-installation floor temperatures (°C)
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TELEPÍTSE GYORSAN- 
–HASZNÁLJA AZONNAL
INSTALL FAST - USE IMMEDIATELY



TELEPÍTSE GYORSAN - 
–HASZNÁLJA AZONNAL
A Woodlook SPC Optimal padló használatával a  telepítéshez 
szükséges időt minimálisra csökkentheti, mert ehhez az alap nem 
igényel semmilyen, vagy csak minimális előkészítést *- semmilyen 
ragasztást és semmilyen várakozást. Telepítse és használja!

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!

HELYEZZE KÖZVETLENÜL 
A KERÁMIA LAPOKRA ÉS 
A LEGTÖBB LÉTEZŐ 
PADLÓRA
A telepítés előtt az alap* annak 
tökéletlensége kicsi, vagy szinte 
semmilyen speciális kezelést nem igényel. 
Telepítés közvetlenül kerámiára, 
legfeljebb 5 mm széles és 2 mm mély 
illesztéssel.

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).

A Woodlook SPC Optimal padlónknak 
IXPE hab alátétje van, ami elfedi az 
alap egyenetlenségeit.

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

* Minden projekt egyedi. További 
részleteket a telepítési útmutatóban talál.

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

PATTINTSA ÖSSZE
GYORSAN ÉS KÖNNYEN
A Woodlook társaság bemutatja a I4F 
Click4U klikk rendszert, amely kombinálja 
a szögben illesztés rendszerét a táblák 
hosszú oldalához és 3L TripleLock-ot a 
rövid oldalhoz. A 3L TripleLock egy 
egyedülálló egyrészes lerakási-lezárási 
rendszer, ami kiküszöböli a további 
műanyag betétek szükségességét, aminek 
köszönhetően a szerelés akár 40%-kal 
gyorsabb, mint a hagyományos szög a 
szöghöz illesztéses rendszerrel. 
Ezenkívül meggátolja a nyikorgást, 
miközben biztosítja a nagy 
reteszelőképességet, és a piac egyik 
legegyszerűbb és leggyorsabb pattintási 
rendszerét nyújtja.

TELEPÍTSE ÉS HASZNÁLJA
Minden, ami a Woodlook SPC Optimal 
padlót érinti, gyors telepítést és azonnali 
használatot tesz lehetővé.

Nincs ragasztó, nincs száradási idő. 
Egészen 400 m² területig dilatációs hézag 
nélkül (20 × 20 m-es szoba).

40%-KAL GYORSABB
MINT A HAGYOMÁNYOS
SZÖGBEN PATTINTÓS
RENDSZER
Up to 40% faster than the traditional angle 
click system

Install 100m2 of flooring in 8hours by 1 person

TELEPÍTHET 100 M2 PADLÓT
8 ÓRA ALATT 1 EMBERREL
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CSÖKKENTSE A ZAJT 
PADLÓVAL
REDUCE NOISE BENEATH FLOORING 



CSÖKKENTSE A ZAJT A PADLÓVAL 
A Woodlook SPC Optimal padló SPC magja, ahogyan az IXPE 
alátét is, példa nélküli módon tompítják a lépések zaját és 
a szokásos padlókra jellemző egyéb hangokat azok akusztikai 
diszkomfortjával együtt. Ezért mindenütt, ahol a padlóink 
telepítve vannak, kellemesebb környezetet alakítanak ki, legyen 
az szállodai szoba, lakás, családi ház vagy iroda.

CSÖKKENTI A HANGOT A HELYISÉGBEN

Az SPC exkluzív és felülmúlhatatlan szerkezete a beltéri padlók 
közül a legnagyobb mértékben csökkenti a járás zaját a 
helyiségben.

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.

A járás zaja a helyiségben (dB)
Noise when walking in a room (dB)

TOMPÍTJA A ZAJT

Csökkentse a hangátvitelt a padlók között 20 dB-lel. A Woodlook 
SPC Optimal padló a szokásos laminált padlóval összehasonlítva 
20dB-el csendesebb.

60
65
70
75
80
85
90
95

100

SPC
Optimal

Átlagos
laminált
padló

Átlagos
fa

Átlagos
kerámia

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.

HÁLA AZ INTEGRÁLT IXPE ALÁTÉTNEK
SEMMILYEN MÁSIKRA MÁR NINCS SZÜKSÉG.

 TAKARÍTSON MEG PÉNZT
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DEKOROK

DECORS



DEkorok
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DARK WALNUT

LIGHT ACER NATURAL OAK 

antracit stone

SILVER OAKWHITE MAPLE
P01110 P01108P01102

P01109 P01101

P01007

Smoked Oak
P01140

brandy Oak
P01139

P01111

RUSTY BROWN 

GREY STONE
P01005



WHITE MAPLE
P01102



LIGHT ACER 
P01110



SILVER OAK
P01108



NATURAL OAK 
P01111



DARK WALNUT
P01109



RUSTY BROWN 
P01101



SMOKED OAK
P01140



BRANDY OAK
P01139



GREY STONE
P01005



ANTRACIT STONE
P01007



SPECIFIKÁCIÓ
A beltéri Woodlook SPC Optimal az ásvány-polimer maggal 
rendelkező kompakt beltéri padlók kategóriájába tartozik és 
extrudálással állítják elő.

Tartozéka a kiegyenlítő és zajtompító, vízálló integrált IXPE 
alátét is.

180 × 1220 mm és 300 × 600 mm méretben áll rendelkezésre a 
dekortól függően.

A járófelületi réteg 0,50 mm PU felületkikészítéssel erősített, amely 
véglegesen kiküszöböli a viaszt és a regenerálást a polírozó spray 
segítségével. Ellenáll a statikus benyomódásnak ≤ 0,02 mm és az 
ISO EN 23 999 szabványnak megfelelően mérettartó 0,05%-osan 
(szemben az ebben a szabványban megkövetelt ≤ 0,15%-os 
méretstabilitással)

Az illó szerves vegyületek kibocsátása a levegőben alacsonyabb 
mint 100 µg / m³ (TVOC 28 nap után). A Woodlook SPC Optimal 
padló 10 illetve 25 éves limitált jótállással kerül forgalomba.

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.

A fenti információk a további javítás érdekében megváltozhatnak. Lépjen kapcsolatba a Woodlook, 
s.r.o. társasággal a megadott címen. Felelősséget kizáró nyilatkozat: Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
termékek kreatív célokra vannak telepítve és nem a műszaki leírás szerint. További információkért 
nézzék meg a Woodlook társaság telepítési utasítását. 

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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Általános tulajdonságok - EN ISO 10582
 General properties - EN ISO 10582

Vizsgálati módszer
 Test method

Harmonizált 
műszaki 
előírások

 Requirements

Teljesítmény
 Test result

Méretek 
Dimensions ISO 24342 EN ISO 10582

180x1220mm
300x600mm

Teljes vastagság az integrált alátéttel
Overall thickness with integrated underlayment ISO 24346 EN ISO 10582 6,0mm

A kopó réteg vastagsága
Load-bearing layer thickness ISO 24340 EN ISO 10582 0,5mm

Tömeg területi egységenként
Weight per unit of area ISO 23997 EN ISO 10582 10x10³ g/m²

Igénybevételi osztály - könnyűipari
Usage rate - Industrial ISO 10874 (EN 685) EN ISO 10582 42-es osztály 

Class 42

Állandó deformáció
Permanent deformation ISO 24343-1 EN ISO 10582 0,02mm

Mérettartóság és torzulás
hőhatásnak kitevés után
Dimensional stability and curling after exposure to heat 

ISO 23999 EN ISO 10582 0,05%

Görgősszékpróba
Castor chair test

ISO 4918:2016 
(EN 425)

EN ISO 10582

nincs sérülés
nincs rétegleválás  
no damage
no deformation

Színállandóság
Colour fastness ISO 105 B02 EN ISO 10582 > 6

Formaldehid kibocsátás
Formaldehyde emissions

ASTM D6007-2014 
(UV-Vis)

EN ISO 10582 nincs érzékelve 
not determined

Pentaklórfenol tartalom (PCP)
Pentachlorophenol (PCP) content

ASTM F 963-11 
(ICP-OES)

EN ISO 10582
nincs érzékelve 
not determined

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



MEGJEGYZÉS
NOTES
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