Tisková zpráva
C&A rozšíří digitální a udržitelnou výrobu v srdci Evropy
•
•

Factory for Innovation in Textiles (FIT) společnosti C&A bude založena
v německém Mönchengladbachu
Důraz bude kladen na technologii, CO₂-neutrální produkci a udržitelnější módu

Dusseldorf, 22.05.2021 – Společnost C&A otevře svou továrnu Factory for Innovation in Textiles
(C&A’s FIT) v Mönchengladbachu na podzim 2021. Pomocí nejnovější technologie bude na novém
místě vyvíjena a vyráběna udržitelná móda nové generace. Na implementaci spolupracuje C&A
v současné době mimo jiné s vysokou školou Niederrhein University of Applied Sciences, s Textilní
akademií NRW (North Rhine-Westphalia/ Severní Porýní-Vestfálsko), Univerzitou RWTH Aachen a
jinými začínajícími společnostmi. “Společně s našimi partnery chceme nastavit nové standardy
v textilní výrobě. Jsme nadšeni, že opět můžeme vyrábět v srdci Evropy. FIT společnosti C&A bude
spojovat digitalizaci procesů s udržitelností a vytvoří nové standardy pro globální produkci,” říká Giny
Boer, výkonná ředitelka C&A Europe.
FIT společnosti C&A se zpočátku zaměří na výrobu džínů. C&A je jedním z předních evropských lídrů
na trhu v této oblasti a v posledních letech stanovila nové standardy: v roce 2018 vyvinula společnost
první džíny na světe oceněné certifikátem Cradle to Cradle (C2C™) Gold-level certification. V roce
2020 potom následovalo ocenění Platinum certification of the Beluga jeans.
Společnost nyní chce s úspěchy v udržitelnosti pokračovat i v továrně FIT díky integraci vysoce
automatizovaných procesů do šicí dílny i prádelny. FIT společnosti C&A společně s Textilní akademií
NRW najme a zaškolí kolem 100 pracovníků pro práci v moderním, CO₂-neutrálním místě. Zpočátku
se v Mönchengladbachu vyrobí okolo 400.000 džínů za rok, ale postupně vzroste až na 800.000.
První kalhoty budou dostupné v roce 2022. “C&A FIT bude mnohem více než jen laboratoř pro
prototypy. Jde o výrobu ve větším množství. Udržitelná móda nemůže být jen specializovaným
produktem,” uvedla Boer.
“Investice společnosti C&A dokazuj, že textilní průmysl zde, v srdci Evropy opět generuje nové
impulsy,” uvedl Rolf Königs, předseda Sdružení rýnského textilního a oděvního průmyslu. Detlef Braun
z Textilní akademie NRW říká, že závazek C&A je “důležitý pro vývoj textilního průmyslu v našem
regionu a příslibem dalších inovativních projektů, které přijdou”. V oblasti dolního Rýnu kdysi
vzkvétala textilní výroba a obchod. Nyní, po desetiletích, kdy významná část textilního průmyslu
region opustila, přichází nové příležitosti v oblasti zaměřené na technologii a akademické výzkumy.
“C&A je společností, která v průběhu let vedla řadu iniciativ v oblasti udržitelnosti. Již dlouho si
intenzivně vyměňujeme zkušenosti a jsme hrdi na to, že toto průmyslové pracoviště budoucnosti se
stává realitou přímo před naším prahem. Studenti a vědci z Mönchengladbachu a Aachenu jsou
nadšeni: fast fashion je out, FIT fashion je in,” uvedla profesorka Dr. Maike Rabe, vedoucí Výzkumného
institutu pro textilu a oděvy na vysoké škole Niederrhein University of Applied Sciences.

O C&A:
S téměř 1.400 prodejnami v 18 zemích Evropy a více než 25.000 zaměstnanci je C&A předním
módním maloobchodním řetězcem. Každý den přivítá C&A více než dva miliony zákazníků ve svých
prodejnách po celé Evropě a nabízí kvalitní módu za přijatelné ceny pro celou rodinu. Bližší informace
naleznete na: www.c-a.com
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