
Čaka 123
Viss Centrs, Aleksandra Čaka iela
123

147000 - 200000 €

Pamatinformācija

Platība: 52.5 - 63.4 m2

Istabu skaits: 2 - 3

Papildinformācija

Renovēta mājīga māja Rīgas klusā centrā. 

Dzīvokļu aprīkotjums paredz pilnu apdari.
Grīda – koka segums, sienas un griesti -
nokrāsoti, vannas istabā ir apsildāma grīda,
vannas istabā un virtuvē ir flīzes, mūsdienīga
augstas kvalitātes santehnika, koka
iekšdurvis, metāla ieejas durvis, logi –
trīskārša stikla pakete. Mājās ir ierīkotas visas
pilsētas komunikācijas, Rīgas Siltuma
apkure.

Dzīvojamā kompleksa teritorijā būs slēgta
velosipēdu stāvvieta, būs vietas elektrisko
transportlīdzekļu uzlādēšanai, kā arī
automašīnu stāvvieta.

Labiekārtotā teritorija tiks nožogota,
apzaļumota, aprīkota ar atpūtas vietām,
soliņiem un mūsdienīgu rotaļu laukumu, pa
perimetru tiks apstādīts zaļš žogs, koki, krūmi
un zaļš mauriņš. Iedzīvotāju drošību visu
diennakti visā teritorijā nodrošinās
videonovērošanas kameras ar ierakstu, ar
iespēju tiešsaistes skatīšanos izmantot Jūsu
datorā, viedtālrunī vai planšetdatorā. Ēku
ieejas durvis tiks aprīkotas ar kodētu
piekļuves sistēmu, dzīvokļi - ar domofoniem.
Piekļuve kompleksa teritorijai tiks veikta caur
vārtiem, kas aprīkoti ar barjeru, ir paredzēts
diennakts apsardzes punkts.

Augstas kvalitātes būvniecības tehnoloģijas,
labi attīstīta infrastruktūra un nožogots
apsargāts pagalms padara dzīvojamo
kompleksu "Kvartāls 48" pievilcīgu un ērtu
dzīvei.

Renovēta ēka, kas atrodas adresē A.Čaka
123, sastāv no 16 mājīgiem dzīvokļiem.
Pārdomāts un funkcionāls plānojums



nodrošinās komfortu dzīvokļu īpašniekiem.
Pagrabstāvā ir plašas noliktavas mantu
glabāšanai un slēgta velosipēdu novietne.
Ēkā paredzēts lifts. Teritorija un
koplietošanas telpas ir apgaismotas ar LED
lampām. Apkure - Rīgas siltums, mūsdienīgi
radiatori ļauj noregulēt nepieciešamo
temperatūru, katram dzīvoklim ir savs
siltuma skaitītājs. Griesti ir 2,70 metrus
augsti, sienas ir krāsotas un ar skaņas
izolāciju. Arī grīdas ar skaņas izolāciju, koka
segums.

Vannas istabās ir apsildamas grīdas, flīzes un
mūsdienīga augstas kvalitātes sanitehnika.
Dzīvokļos ir koka iekšdurvis, metāla ieejas
durvis, trīskārši stikla paketes logi.

Pagalmā varēs iegādāties autosstāvvietas
(katrai stāvvietai būs elektro uzlādes iekārta)

Pieejamie dzīvokļi

Nr. Stavs Istabas Platība Cena Status 

3 2 2 52,5 147000  

4 2 3 59,8 167 440  

5 2 3 59,4 166 320  

6 2 2 57,4 160 720  

7 3 2 54,4 157 760  

8 3 3 61,9 179 510  

9 3 3 62,3 180 670  

10 3 3 59,8 173 420  

11 4 2 53,9  Rezervēts

12 4 3 63,2 189 600  

13 4 3 63,4 190 200  

14 4 3 60,3 180 900  

15 5 2 54  Rezervēts

16 5 3 63,2  Rezervēts

17 5 3 63,2  Rezervēts

18 5 3 60,5  Rezervēts


