
360° graders rundtur

Välkommen att titta runt själv

3 sovrum & 1 badrum

Lägenhetens är fördelad på 3 sovrum och ett gemensamt badrum. På 

nedervåningen finns det 2 sovrum så att en familj på 3 eller 4 kan bo 

tillsammans. Ovanvåningen har ett sovrum som delas med en arbetsplats och 

kan öppnas upp helt mot en stor takterass.

Sovplatser för familj och gäster

Lägenhet 3C

Välkommen till

Högst upp på Slow Down och med en fantastisk utsikt kan ni njuta av 


ett privat läge och en välutrustad etagelägenhet med det lilla extra

Fiberuppkoppling & kontorsplats

Lägenheten är extra utrustad Privat fiberuppkoppling och höghastighets wifi 

så att videomöten och VPN-uppkoppling blir problemfria. Egen backup-el gör 

att Internet och datorskärm fortsätter fungera även vid strömavbrott.    

På ovanvåningen finns en lugn kontorsplats med havsutsikt och stor 32-tums 

4K Samsung datorskärm med inbyggd webbkamera och datorladdning. 

Perfekt för distansarbete och long-stay

Välutrustat kök

Köket och matplatsen är lägenhetens hjärta. Här spenderar ni mestadels av 

tiden och därför har lägenheten det där lilla extra som gör att ni känner er 

som hemma. Med egen ugn kan ni baka egen fika eller värma på pizzan när det 

är filmkväll. Köket har en espressomaskin med inbyggd kvarn och 

mjölkskummare. Övrig utrustning inkluderar mikrovågsugn, brödrost, 

våffeljärn och en blender.

För livsnjutaren och kaffe-konnässören

Vardagsrummet & TV-rum

Lägenheten har en 43-tums 4K Samsung TV med Apple TV, Chromecast och 

Netflix. Det finns även en Sonos Beam soundbar kopplad till TVn som  

fungerar för att lyssna på musik och ljudböcker via Spotify, Tidal etc.

Morgonmusik eller mysiga filmkvällar

Städning 2 ggr / vecka

65 m² boyta, 15 m² takterass

Smart lås & uppkopplad A/C

Kassaskåp för laptop/iPad

3 sovrum, 5 bäddar

Egen fiberuppkoppling

Lägenheten städas 2 gånger per 

vecka och handdukar samt lakan byts 

vid behov.

Lägenheten är en etagelägenhet 

med två våningar. Nedervåningen 

har en liten balkong och 

ovanvåningen en stor härlig terass.

Med ett smart lås kan familjen gå in 

med endast fingeravtryck.  

Alla A/C är uppkopplade och kan 

styras på distans.

Lägenheten har extra stort 

kassaskåp som har plats för både 

laptops, iPads och andra värdesaker.

Fördelade på 3 sovrum finns 2 

dubbelsängar och en våningsäng. Ett 

gemensamt badrum finns på 

nedervåningen.

Lägenheten har egen 

fiberuppkoppling, snabbt Wifi och 

backup-el.

Våning 1

Våning 2


