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Сьогодні при створенні інтер'єру часто використовується обшивка стін приміщень
дошками. Такі стіни виглядають натуральніше і респектабельно. При обшивці стін
всередині приміщень дошки можуть бути розташовані і по вертикалі, і по горизонталі.
Спосіб розташування дощок залежить від того, якого візуального ефекту ви хочете
добитися.

Приміщення, стіни якого обшиті вертикально, зорово сприймається вищим, а приміщення
з горизонтальним розташуванням дощок – просторішим.       Дошки, призначені для
обшивки стін, можуть бути покриті світлим прозорим лаком або пофарбовані різними
обробними складниками. Оригінально і гармонійно на тлі стін, обшитих дошками,
виглядають шафи-купе.

Дошки обшивки можуть кріпитися безпосередньо до стіни або ж до спеціально
закріплених на стіни брусків. Якщо стіни рівні, наприклад, каркасно-засипні або з
деревини, то дошки обшивки можна прибивати безпосередньо на стіни, без попередньої
підготовки їх поверхні. Розташування дощок обшивки может бути будь-яке. Ряди цвяхів,
якими прибивається обшивка, повинні бути рівними. Між цвяхами повинна бути відстань
близько 60-70 см.

Якщо ж стіни приміщення кам'яні, то на них заздалегідь за допомогою дюбелів
закріплюються бруски. Кам'яна стіна повинна бути очищена від штукатурки і залишків
цементного розчину. Коли стіни будуть очищені, вони покриваються спеціальним
антисептичним розчином на основі ПВА. Бруски, що використовуються для кріплення
дощок обшивки, бажано щоб теж були оброблені антисептичним засобом. Так буде
гарантія того, що бруски довго залишатимуться у хорошому стані.

В тому випадку, якщо стіна обшивається дошками тільки на половину своєї висоти, то
досить буде трьох смуг брусків. Нижні бруски розташовуватимуться безпосередньо біля
підлоги, а верхні трохи нижче за верхній край дошки. Потрібно щоб нижній край обшивки
був підведений на 2-3 см над підлогою. Надалі цей простір буде закрито плінтусом.

Якщо поверхню стіни, обшивку якої проводять, нерівна, то бруски обов'язково потрібно
буде підігнати – зовнішні кромки брусків повинні бути розташовані в одній площині.

Дошки, що використовуються для обшивки стін, можуть бути різного профілю. В тому
випадку, якщо ви будете покривати дошки прозорим лаком, то бажано, щоб головки
цвяхів видно не було, для цього їх можна забивати під кутом через шпильки. Або ж 
використовувати замість звичайних цвяхів «рідкі».

Слід пам'ятати про один важливий момент. Крайні дошки обшивки повинні бути однієї
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ширини, а якщо є така необхідність, то за рахунок зазорів дошки обшивки можна просто
«розігнати».

Коли кріплення дощок обшивки закінчене, кріпиться плінтус і карниз, призначені для
утаєння торців дощок.

Завершуючим етапом обшивки стін дошками є їх грунтовка і фарбування. Якщо ви хочете
одержати оригінальний малюнок дерева, то замість фарбування дошки можна обробити
паяльною лампою. Проводити обпалення дощок потрібно тільки до їх креплення на стіни!
Колір полум'я паяльної лампи повинен бути рівномірним. Якщо використовується
деревина жовтих відтінків, то при випаленні така дошка може покритися сажею. При
випаленні дошки обшивки потрібно розташовувати в тому порядку, в якому надалі ви
плануєте розмістити їх вже на стіні.
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