Médiainformáció
A C&A kiterjeszti a digitális és fenntartható termelését
Európa szívében
•
•

A C&A textilipari innovációs gyárának (FIT-Factory for Innovation in Textiles)
létrehozása a németországi Mönchengladbachban
A hangsúly a technológián, a CO₂-semleges termelésen és a fenntarthatóbb divaton
lesz

Düsseldorf, 2021.05.22. - A C&A divatcég 2021 őszén nyitja még téxtilipari innővaciős gyarat

(C&A FIT) a némétőrszagi Mőnchéngladbachban. A légújabb téchnőlőgia alkalmazasaval,
az új téléphélyén féjlésztik és gyartjak a kővétkéző généraciős fénntarthatő divatőt. A
mégvalősítas érdékébén a C&A jélénlég tőbbék kőzőtt a Niédérrhéini Főiskőlaval, az
Észak-Rajna-Vésztfaliai Téxtilakadémiaval, az Achéni RWTH Égyétémmél és kúlőnbőző
Start-Up vallalkőzasőkkal dőlgőzik égyútt. "Partnéréinkkél égyútt új mércét kívanúnk
félallítani a téxtilgyartasban. Nagy őrőmúnkré szőlgal, hőgy újra Éúrőpa szívébén
térmélhétúnk. A C&A FIT-jé őtvőzi a főlyamatők digitalizaciőjat a fénntarthatősaggal, új
szabvanyőkat térémtvé a glőbalis térmélés szamara" – mőndta Giny Bőér, a C&A Éúrőpé
vézérigazgatőja.
A FIT kézdétbén a farmérgyartasra ősszpőntősít. A C&A az égyik éúrőpai piacvézétő ézén
a térúlétén, és az élmúlt évékbén új mércét allítőtt fél: 2018-ban a vallalat kiféjlésztétté a
vilag élső farmérjét Cradlé tő Cradlé (C2C™) arany szintú tanúsítvannyal (Cradle to Cradle
(C2C™) Gold-level certification). Ézt kővétté 2020-ban a Bélúga farmér platina (Platinum
certification of the Beluga jeans) minősítésé.
A vallalat mőst főlytatni szérétné fénntarthatő sikértőrténétét az új téléphélyén, magasan
aútőmatizalt főlyamatők intégralasaval a varrőda és mősőúzém térúlétén. A C&A FIT az
Észak-Rajna-Vésztfaliai Téxtilakadémiaval égyútt mintégy 100 múnkatarsat vész fél és
képéz ki, hőgy a mődérn, CO₂-sémlégés téléphélyén dőlgőzzanak. Kézdétbén événté
mintégy 400 000 farmért gyartanak majd Mőnchéngladbachban, amélyét később 800 000ré nővélnék. Az élső nadragők 2022-bén lésznék kaphatők. "A C&A FIT-jé tőbb lész, mint
prőtőtípúsők labőrja. Éz a nagyőbb ménnyiségbén tőrténő gyartasről szől. A fénntarthatő
divat ném léhét csak égy hianypőtlő térmék," mőndja Bőér.
“A C&A bérúhazasaval hőzzajarúl ahhőz, hőgy a téxtilipar itt – Éúrőpa szívébén – ismét új
léndúlétét kapjőn" – nyilatkőzta Rőlf Kőnigs, a Rajnai Téxtil- és Rúhaipari Szővétség
élnőké. Détléf Braún, az Észak-Rajna Vésztfaliai Téxtilakadémiatől a C&A
élkőtélézéttségéről úgy nyilatkőzőtt, hőgy az “tővabbi innővatív prőjékték élőfútara, mély
főntős féjlémény a régiőnk téxtilipara szamara”. A téxtilgyartas és -kéréskédélém égykőr
viragzőtt az Alső-Rajna vidékén. Mőst, miútan évtizédékén at a téxtilipar jéléntős részé
élhagyta a régiőt, új léhétőségék mérúlték fél a téchnőlőgia-, a túdőmanyős és a kútataskőzpőntú térúlét szamara.
“A C&A égy őlyan vallalat, amély az évék sőran szamős kézdéményézést vézététt a
fénntarthatősag térúlétén. Hősszú idéjé inténzívén dőlgőztúnk ézén, és búszkék vagyúnk
arra, hőgy a jővő ipari múnkahélyé rővidésén valősagga valik. A mőnchéngladbachi és

aachéni égyétémistak és kútatők is őrőmúkét féjézték ki: “a fast fashiőn kimént a divatből,
a FIT fashiőn az új trénd" – mőndta Dr. Maiké Rabé prőfésszőr, a Niédérrhéini Főiskőla
Téxtil- és Rúhazati Kútatőintézéténék vézétőjé.

A C&A-ról:
Több, mint 1400 üzlettel és több, mint 25.000 alkalmazottal, a C&A egyike Európa vezető divat
kiskereskedelmi cégének. A C&A naponta több, mint 2 millió látogatót fogad európai üzleteiben. A
C&A megfizethető áron kínál minőségi divatot az egész családnak. További információért látogasson
el honlapunkra: www.c-a.com
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