Informacja prasowa
C&A zaczyna cyfrową i zrównoważoną produkcję w centrum
Europy



Fabryka Innowacji w Tekstyliach (FIT) C&A powstanie w Mönchengladbach,
Niemcy
Nacisk położony na technologię, produkcję neutralną pod względem emisji CO₂ i
bardziej zrównoważoną modę

Dusseldorf, 22.05.2021 – jesienią 2021 firma odzieżowa C&A otworzy swoją Fabrykę Innowacji w
Tekstyliach (FIT) w Mönchengladbach. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii będzie
opracowywana i produkowana zrównoważona moda nowej generacji. W procesie wdrażania C&A
współpracuje obecnie m.in. z Uniwersytetem Nauk Stosowanych Niederrhein, Akademią Tekstylną
NRW (Nadrenia Północna-Westfalia), Uniwersytetem RWTH w Akwizgranie oraz różnymi firmami
typu start-up. „Razem z naszymi partnerami chcemy wyznaczać nowe standardy w produkcji
tekstyliów. Cieszymy się, że znów będziemy produkować w centrum Europy. FIT firmy C&A połączy
cyfryzację procesów ze zrównoważonym rozwojem, tworząc nowe standardy globalnej produkcji ”powiedział Giny Boer, Dyrektor Generalny C&A Europe
Początkowo fabryka C&A odpowiadać będzie za produkcję dżinsów. C&A jest jednym z liderów na
europejskim rynku w tej dziedzinie, który w ostatnich latach wyznaczył nowe standardy: w 2018 roku
firma opracowała pierwsze na świecie dżinsy z certyfikatem Cradle to Cradle (C2C ™) Gold. W
2020 roku dżinsy Beluga otrzymały certyfikat Platinum.
C&A wdroży swoją zrównoważoną koncepcję w fabryce FIT, integrując wysoce zautomatyzowane
procesy w szwalni i pralni. Fabryka C&A wraz z Textile Academy NRW zatrudnią i przeszkolą około
100 pracowników do pracy w nowoczesnym oraz neutralnym pod względem emisji CO₂ miejscu. Na
początek w Mönchengladbach będzie produkowanych około 400 000 par dżinsów rocznie, a na
późniejszym etapie liczba ta zostanie rozszerzona do 800 000. Pierwsze spodnie będą dostępne w
2022 roku. „FIT firmy C&A będzie czymś więcej niż tylko laboratorium prototypów. Chodzi o
produkcję w większych ilościach. Zrównoważona moda nie może być tylko produktem niszowym ”mówi Giny Boer.
„Inwestycja C&A podkreśla, że przemysł tekstylny tutaj - w centrum Europy - po raz kolejny generuje
nowe impulsy” - powiedział Rolf Königs, prezes Stowarzyszenia Reńskiego Przemysłu TekstylnoOdzieżowego. Detlef Braun z Textile Academy NRW potwierdza, że zaangażowanie C&A jest
„ważnym wydarzeniem dla przemysłu tekstylnego w regionie i tworzy nowe szanse dla kolejnych
innowacyjnych projektów w przyszłości”. Produkcja i handel tekstyliami w przeszłości stanowiły
ważną cześć gospodarki w regionie Dolnego Renu. Po dziesięcioleciach, w których znaczna część
przemysłu tekstylnego opuściła region, pojawiają się nowe możliwości w dziedzinie technologii,
środowiska akademickiego i badań.

„Dzięki pomocy C&A przez lata prowadziliśmy liczne projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Jesteśmy w trakcie intensywnych zmian i jesteśmy dumni, że miejsce pracy przyszłości staje się
rzeczywistością właśnie tutaj. Studenci i badacze z Mönchengladbach i Akwizgranu są zadowoleni,
ponieważ szybka moda nie jest już modna, czas teraz na modę zrównoważoną FIT ”- powiedziała
profesor dr Maike Rabe, Dyrektor Instytutu Badawczego ds. Tekstyliów i Odzieży na Uniwersytecie
Nauk Stosowanych Niederrhein.

O FIRMIE C&A
C&A jest wiodącym sprzedawcą detalicznym odzieży obecnym w 18 krajach zatrudniającym ponad
25.000 osób, który wita i obsługuje miliony klientów każdego dnia, oferując ubrania dobrej jakości w
dobrych cenach dla całej rodziny. W Europie C&A posiada 1400 sklepów. C&A AG jest spółką
matką C&A Europa. Więcej informacji znajdziesz na stronie:
www.c-a.com
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