
Jak wymierzyć matę do zamówienia ?

Wysokość maty:
1. Przed rozpoczęciem pomiaru należy podjąć decyzję czy będzie pozostawiona 
szczelina przy podłodze balkonu.
2. Należy zadecydować, do jakiego miejsca bedzie sięgała mata (ponizej poręczy 
balkonu, czy też równo z nią)
3. Po tych ustaleniach należy wymierzyć wysokość w linii prostej góra-dół z 
dokładnością do 1 cm.

Długość maty:
1. Pomiary dokonujemy z dokładnoscią do 1 cm, zaokrąglając w dół (matę można lekko 
naciągnąć, nadmiar nie da się ścisnąć, można tylko zawinąć). 
2. Nalezy mierzyć po tej stronie, po której będzie montowana mata. Gdy mata będzie 
widoczna z obu stron celowe będzie użycie maty dwustronnej.
3. Jeżeli mata ma być użyta na kilku sąsiadujacych bokach balkonu, można zamówić ją 
w jednym odcinku, gdyż jest elastyczna na tyle, że można ją zagiąć pod kątem 
prostym.
4. Jezeli mata ma być przepleciona między szczebelkami, należy do pomiaru 
zamawianej długości wykorzystać kabel (grubości min 0,5 cm - sznurek nie będzie 
odpowiedni, gdyz nie zachowuje się podobnie do maty), przepleść go w sposób w jaki 
ma być przeplecona mata, zaznaczyć użytą część kabla, a następnie zmierzyć ją po 
wyjęciu.

Jak wyliczyć cenę zamawianej maty ?
1. Wymierzamy matę w sposób opisany jak powyżej.
2. Obliczamy powierzchnię zamawianej maty mnożąc długość wyrażoną w metrach 
przez szerokosć wyrażoną w metrach.
3. Powierzchnię zaokrąglamy do jednego miejsca po przecinku.
4. Tak obliczony wynik mnożymy przez cenę za metr kwadratowy określoną w karcie 
produktu i wpisujemy w pole ilość zamawianych m2.
5. W koszyku zamówienia w polu "dodatkowe informacje" wpisujemy wymiary 
zamawianej maty (wysokość / szerokość)

przykład obliczenia:

Szerokość maty: 3,69 m
Wysokość maty: 1,19 m
Powierzchnia maty 3,69 x 1,19 = 4,3911 m2

Powierzchnia maty po zaokrągleniu - 4,39 m2
Cena końcowa = 4,39 m2 x cena 1m2 maty 



Do ceny końcowej zostaną dodane koszty wysyłki wybranego sposobu wysyłki.
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