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dzelzceļa stacijas peronu ar eskalatoriem un p

laikos atļaujot tajā iebraukšanu tikai veikala pieg

Pirmā stāva veikalos un kafejn
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Fasādēs interpretēts šai centra da

detaļu piesātinājums aizstā

atrašanās industriālas vides 
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Zemes gabala platība (sark. lī

Zālājs — 333 m2 

Gājēju bruģis — 2312 m2 

Braucamais ceļš — 221 m2 

Autostāvvietas — 103 m2 

Apbūves laukums — 5208 m2

Apbūves blīvums — 62 % 

Apbūves intensitāte — 343 %

Brīvā teritorija — 2645 m2 jeb 9.9 %

Stāvu platība — 28690 m2 

Ēkas kubatūra — 122436 m3
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