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aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Pacalowska Iwona <Iwona.Pacalowska@hartmann.info>
Wysłano: czwartek, 14 lipca 2022 09:21
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl
DW: Pietrzyk Anna
Temat: RE: pytanie

Pani Aleksandro, firma Hartmann nie stosuje w serwetach żadnej z tych włóknin 
 
Dobrego dnia, - Best regards, - Mit freundlichen Grüßen 
 
Iwona Pacałowska  
Senior Group Brand Manager Marketing Risk Prevention  

PAUL HARTMANN Polska 

M. +48 696 464 023 

 
 

 

„PAUL HARTMANN Polska" Sp. z o.o. 
ul. S. Żeromskiego 17 
95-200 Pabianice 

tel. +48 42 225 22 60 
faks +48 42 225 23 00 
www.hartmann.pl 
www.hartmann24.info 

KRS 0000151009 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 731 000 49 93 
BDO 000006877 
Kapitał zakładowy 15 000 000 PLN 
Bank BGZ BNP Paribas S.A. 
09 1600 1143 1838 8732 8000 0001 

Disclaimer: The contents of this email (including any attachments) are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended 
recipient of this email or have received this email in error, any unauthorized disclosure, copying, distribution or use of its contents is strictly 
prohibited. In such case, please notify the sender immediately and then delete the mail (including any attachments) from your system. Thank 
you! 

Zastrzeżenie:Treść niniejszej wiadomości e-mail (w tym wszelkie załączniki) jest poufna i może być prawnie chroniona. Jeśli nie jesteś 
zamierzonym odbiorcą tej wiadomości e-mail lub otrzymałeś ją omyłkowo, jakiekolwiek nieuprawnione ujawnianie, kopiowanie, 
rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jej treści jest surowo zabronione. W takim przypadku prosimy o natychmiastowe powiadomienie 
nadawcy, a następnie usunięcie wiadomości (wraz z załącznikami) z Państwa poczty oraz systemu. Dziękujemy! 

Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z RODO 
Administratorem Państwa danych osobowych jest „PAUL HARTMANN Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach. Przetwarzamy Państwa 
dane osobowe w związku z bieżącą działalnością Spółki. 
W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw można się kontaktować z naszym IOD: RODO@hartmann.info. Więcej 
informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.hartmann.info/pl-pl/data-protection. 

„PAUL HARTMANN Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 
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From: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl>  
Sent: Thursday, July 14, 2022 9:18 AM 
To: Pacalowska Iwona <Iwona.Pacalowska@hartmann.info> 
Cc: Pietrzyk Anna <Anna.Pietrzyk@hartmann.info> 
Subject: RE: pytanie 
 
Dobrze 
 
A czy Paul Hartmann Polska stosuje włókninę SMS i TMS ? 
 
 
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 

 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o nadanym 
NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended only for the use of the addressee named above. 
No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance on 
it. 
If you have received this message in error, please, delete it (and any copies of it) and kindly inform the sender of this e-mail, by replying or go to www.rekeep.pl on 'contact us'. 
 

From: Pacalowska Iwona <Iwona.Pacalowska@hartmann.info>  
Sent: Thursday, July 14, 2022 9:16 AM 
To: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
Cc: Pietrzyk Anna <Anna.Pietrzyk@hartmann.info> 
Subject: RE: pytanie 
 
Dzień dobry pani Aleksandro, uprzejmie proszę o zdobycie informacji o parametrach technicznych (jak takich nie 
posiadam) od firmy TZMO, a ja wtedy będę w stanie odnieść się do różnic/podobieństw 
 
Dobrego dnia, - Best regards, - Mit freundlichen Grüßen 
 
Iwona Pacałowska  
Senior Group Brand Manager Marketing Risk Prevention  

PAUL HARTMANN Polska 

M. +48 696 464 023 

 
 

 

„PAUL HARTMANN Polska" Sp. z o.o. 
ul. S. Żeromskiego 17 
95-200 Pabianice 

tel. +48 42 225 22 60 
faks +48 42 225 23 00 
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