
Klusais centrs, Rīga, Antonijas 17a,
Latvija

600 000 € 4 279,60 EUR/m2

Pamatinformācija

Īpašuma veids: Dzīvoklis

Istabu skaits: 4

Stāvs: 6. no 6.

Platība: 140.2 m2

Ēkas tips: Monolītā dzelzsbetona
karkass

Sērija: Jaunbūve

Lifts: Ir

Balkons: Ir

Papildinformācija

Labākajā Rīgas rajonā, klusajā centrā, starp
Antonijas, Emiļa Melngaiļa un Strēlnieku ielu
top Magdelēnas kvartāls - pilnīgi jauna veida
dzīves un darba telpa, kur darīts viss, lai
iemītnieki justos labi. Šī vieta ir iekļauta
UNESCO Pasaules kultūras un dabas
mantojuma sarakstā. Lieliski restorāni, zaļi
parki, mīlīgas kafejnīcas, skolas un
augstskolas, veikaliņi un iepirkšanās centri,
iemīļotas kultūras baudīšanas vietas — viss ir
ērti un ātri sasniedzams.

Pirmās kārtas ietvaros ir uzbūvētas divas
dzīvojamās ēkas ar 116 dzīvokļiem, trim
dažāda lieluma komerctelpām, autostāvvietu
73 automašīnām un sešām garāžām, kā arī
papildus noliktavām dzīvokļu īpašniekiem.
Kopumā kvartāls leposies ar 300 dzīvokļiem,
16 500 m2 biroju telpām un 4 500 m2
komerctelpām.

Ēku iedzīvotāju komfortam, starp abām
ēkām ir izveidots 2000 m2 plašs un no
automašīnām brīvs zaļš dārzs. Iedzīvotājiem
ir pieejams rotaļu laukums bērniem un vieta
sporta aktivitātēm. Privāto ārtelpu veido 6-9
m2 lieli balkoni un līdz pat 23 m2 plašas
terases. Dzīvokļi, platībā no 46 līdz 152m2, ir
gaiši un plaši - to nodrošina lielie logi, kas
vairumam dzīvokļu vērsti uz abām ēkas



pusēm. 2,95 m augstie griesti ļauj telpām
elpot un domām lidot. Savukārt pareizās
proporcijās veidotie dzīvokļu plānojumi ļauj
izvietot vairāk funkciju mazāk
kvadrātmetros.

Tirgū vēl nebijis piedāvājums — “Dzīvo-
strādā” (Live-Work) koncepts! Katrā šādā
vienībā ar kāpnēm tiek apvienota darba
telpa pirmajā stāvā un dzīvojamās telpas
otrajā stāvā. Minimāls laiks ceļā no darba uz
mājām — maksimāls laiks kopā ar mīļajiem!
Kopumā pieejami septiņi šāda veida dzīvokļi.

 Ēkas ir būvētas, izmantojot augstas
kvalitātes būvmateriālus un apdares
materiālus, kā arī rūpīgi pārdomājot
pielietotos risinājumus. To apliecina balva
“Labākais komercobjekts” nominācijā
“Ilgtspējīgākais projekts Latvijā 2017”, ko
2017. gada septembrī saņēma nesen
ekspluatācijā nodoto ēku projekts.












