C&A afirmă public angajamentul său privind aprovizionarea responsabilă cu prima sa
colecție din puf certificată RDS
Düsseldorf, 11 octombrie 2016 – C&A Europe a lansat o nouă colecție de jachete din puf, prima colecție de
acest fel a companiei, produsă pe principii de sustenabilitate și certificată conform Standardului
Responsabilității privind Puful (RDS). Noua colecție întărește angajamentul public al C&A pentru
aprovizionarea responsabilă cu puf și pene. Începând din toamna anului 2016, puful și penele din
produsele noastre vor fi certificate RDS. Noua gamă va fi disponibilă în toate magazinele C&A din întreaga
Europă și online.
Standardul Responsabilității privind Puful (RDS), un standard independent, aplicat în mod voluntar la nivel
mondial deținut de Textile Exchange și certificat de organe de certificare terțe, încurajează cele mai bune
practici în materie de protecție a animalelor și previne practicile dăunătoare precum hrănirea cu forța și
smulgerea pe viu. De asemenea permite trasabilitatea de la eclozare şi până la produsul final. Standardul
a fost dezvoltat în ultimii trei ani în conformitate cu toate principiile aplicabile privind calitatea (cele mai
bune practici ISEAL). Astfel, se aplică tuturor lanțurilor de aprovizionare cu puf și pene și oferă cel mai
puternic lanț de asigurare a custodiei.
Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer C&A Global, explică: “RDS este un standard care credem că va
influența cele mai bune practici, va îmbunătăți trasabilitatea în industria textilelor, va da posibilitatea
consumatorilor să achiziționeze în cunoștință de cauză și în final va îmbunătăți protecția animalelor în
lanțul de aprovizionare C&A.”
Protecția animalelor: o prioritate principală pentru C&A
C&A încearcă să asigure protecția animalelor implicate în crearea produselor sale cu cea mai înaltă
integritate. Începând din 2013, C&A a susţinut protecția animalelor prin interzicerea smulgerii pe viu a
penelor destinate produselor sale. Societatea folosește doar puful și penele rezultate din industria
alimentară, selectate cu atenție pentru a se asigura că provin de la furnizori care aderă la standarde stricte
de protecție a animalelor. RDS a luat amploare de la lansarea sa din 2014. C&A a luat decizia să folosească
puf și pene care provin de la lanțuri de furnizori care aplică standardele de protecție a animalelor certificate
RDS.

Pentru informații mai detaliate privind Standardul Responsabilității privind Puful, vă rugăm să vizitați
www.responsibledown.org și www.isealalliance.org pentru mai multe detalii despre cele mai bune practici
ale Alianței Internaționale de Acreditare și Etichetare Socială și de Mediu (ISEAL).
Despre C&A Europe
Având peste 1.575 magazine în 20 de țări europene și peste 35.000 de angajați, C&A Europe este una din
principalele firme de retail in domeniul modei din Europa. C&A Europe întâmpină și aprovizionează peste
două milioane de vizitatori pe zi cu modă de bună calitate la prețuri avantajoase pentru întreaga familie. Pe
lângă magazinele noastre din Europa, C&A este prezentă și în Brazilia, Mexic și China.
Pentru mai multe informații, vizitaţi www.c-a.com
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