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Kära kund, 
 
 
Jag skriver för att informera er om våra leveranser av Avdelningskläder Extra Comfort 
med muddar. För att kunna säkra leverans kommer vi under en tid behöva använda blått 
nonwoven material istället för det normalt gröna. 
 
Båda nonwoven färgerna är identiska i tjocklek och materialkomposition och har därför 
samma prestanda. De är båda tillverkade av vårt Mölnlycke Extra Comfort -material. 
 
Ni kommer därför under en period att få blå avdelningskläder med mudd istället för gröna. 
 
Beroende på mängden utleveranser från vårt lager kommer detta att pågå ca. ½-1 år. 
Längden på perioden kan komma variera mellan olika storlekar på avdelningskläderna. 
 
De blå kläderna levereras med samma artikelnummer som de gröna, samma antal per 
avdelnings- och transportförpackning och det kommer också att fortsatt stå "grön" på 
kartongen. 
 
Färgerna kan utskiljas med hjälp av LOT nummer. De blå avdelningskläderna kommer att 
levereras med följande LOT nummer: 

 
Art nr. Beskrivning LOT 

22600-40 Skjorta, XS, blå, med muddar 21160562 

22610-40 Skjorta, S, blå, med muddar 21160567 

22610-40 Skjorta, S, blå, med muddar 21200720 

22610-40 Skjorta, S, blå, med muddar 21160582 

22610-40 Skjorta, S, blå, med muddar 21200711 

22610-40 Skjorta, S, blå, med muddar 21100337 

22620-40 Skjorta, M, blå, med muddar 21160568 

22620-40 Skjorta, M, blå, med muddar 21200721 

22630-40 Skjorta, L, blå, med muddar 21210784 

22630-40 Skjorta, L, blå, med muddar 21200731 

22640-40 Skjorta, XL, blå, med muddar 21220793 

22700-40 Byxa med dragsko, XS, blå, med muddar 21150548 

22700-40 Byxa med dragsko, XS, blå, med muddar 21160591 

22710-40 Byxa med dragsko, S, blå, med muddar 21180652 

22710-40 Byxa med dragsko, S, blå, med muddar 21160569 

22710-40 Byxa med dragsko, S, blå, med muddar 21160554 

22720-40 Byxa med dragsko, M, blå, med muddar 21160575 

22720-40 Byxa med dragsko, M, blå, med muddar 21180668 

22730-40 Byxa med dragsko, L, blå, med muddar 21160581 

22740-40 Byxa med dragsko, XL, blå, med muddar 21160590 

22740-40 Byxa med dragsko, XL, blå, med muddar 21110374 
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Ändringen träder i kraft från och med idag. 
 
Vi beklagar de ev. olägenheter detta kan orsaka er. 
 
Om du har frågor om aktuella leveranser är du välkommen att kontakta din lokala  
produkt specialist eller vår kundtjänst. 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Mölnlycke Health Care AB 

 
Susanne Källqvist 
Produktchef - Sverige Marknad 

 


