
Як перетворити горище на житлове приміщення
26.08.2011 09:21

Серед наших співвітчизників існує думка, що горище – це темне запорошене місце, яке
краще всього використовувати як комірки. Насправді, горище це ще одне житлове
приміщення в нашому будинку.

Перетворення запорошеного горища в мансарду краще починати із заміни або установки
вікон. Є два варіанти рішення цієї задачі – це мансардні вікна, які розташовуються на
схилах даху, або вікна, вбудовані у фронтони.      Коли з установкою вікон ви закінчили,
час переходити до утеплення скатів і фронтонів. Вони повинні бути волого- і
теплоізольованими для того, щоб взимку в мансарді було тепло, а влітку прохолодно.
Перед тим, як ви встановлюватимете стінки, необхідно буде утеплити і схили даху. За
цими стінками розмістіть кабелі від антени і труби системи опалювання.

Для внутрішньої обшивки мансарди кращим чином підійдуть шпунтовані дошки. По-перше,
оббивка такими дошками достатньо проста, відповідно зробити її зможе навіть домашній
майстер. По-друге, така обшивка дуже добре виглядає, зберігаючи довгий час свою
привабливість.

Для планування і дизайну горищних приміщень загальних установок і правил не існує,
так як облаштування горища залежить від багатьох чинників: форми даху, нахилу його
скатів, кроквяної конструкції і того, які вікна, двері і сходи використовуються.  Єдиним
побажанням може бути висота мансарди – близько 2,3 м.

Але повернемося трохи назад. Перш ніж починати облаштування горища, необхідно всі
несучі елементи крокв обробити захисним засобом. Шпунтовані дошки спершу кріплять
тимчасово, а коли переконаються, що перша дошка виставлена правильно, починають
прибивати їх декоративними цвяхами або прикручувати шурупами. Існують різні способи
обшивки внутрішніх стін шпунтованими дошками. Так, дошки можна кріпити до нижніх
кромок крокв. А можна розміщувати їх між крокв, причому в цьому випадку крокви
залишаються відкритими  і їх можна буде офарбувати, тим самим, прикрасивши весь
інтер'єр мансарди.

Є два основні прийоми оформлення простору мансарди. Перший – це коли скошені стіни
мансарди доходять до самої підлоги; другий – коли між стінами і підлогою встановлюють
вертикальні перегородки, внаслідок чого, за цими стінками утворюються ніші, які надалі
можна буде використовувати як шафи. Висота таких стінок може бути різною, але 
оптимальний варіант – близько 50 см. Інакше корисний простір мансарди різко
зменшиться: вона буде з високими стелями, але дуже вузькою. Несучий каркас цих
додаткових стінок повинен складатися з декількох вертикальних стійок, які за
допомогою металевих куточків кріпляться до підлоги, а між самими стійками фіксують
бруски нижнього обв'язування.
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