Informații media
C&A își extinde capacitatea de producție digitalizată și
sustenabilă în centrul Europei



Fabrica C&A pentru Inovații în Textile (Factory for Innovation in Textiles - FIT) va fi
înființată în Mönchengladbach, Germania
Accentul va fi pus pe tehnologie, pe neutralizarea emisiilor de CO₂ și pe moda mai
sustenabilă

Dusseldorf, 22.05.2021 – Compania de modă C&A își va deschide Fabrica pentru Inovații în Textile
(C&A FIT) în Mönchengladbach în toamna anului 2021. Încorporând cea mai nouă tehnologie,
următoarea generație a modei sustenabile va fi dezvoltată și produsă în noul spațiu. În vederea
implementării, C&A colaborează în prezent cu Universitatea Niederrhein de Științe Aplicate,
Academia Textilelor NRW (North Rhine-Westphalia), Universitatea RWTH Aachen și, printre altele,
cu diverse companii tip start-up. “Împreună cu partenerii noștri ne dorim să stabilim noi standarde în
producția textilelor. Suntem încântați să producem din nou în inima Europei. C&A FIT va îmbina
digitalizarea proceselor cu sustenabilitatea, stabilind standarde noi pentru producția globală”, a
declarat Giny Boer, CEO al C&A Europe.
C&A FIT va pune inițial accentul pe producția de blugi. C&A este unul din liderii pieței europene în
acest domeniu și a stabilit standarde noi în ultimii ani: în 2018 compania a realizat prima pereche de
blugi cu Certificare Cradle to Cradle (C2C™) Gold-level . În 2020 a urmat Certificarea Platinum
pentru blugii Beluga .
În prezent compania vrea să-și continue povestea de succes în domeniul sustenabilității în cadrul C&A
FIT prin integrarea proceselor automatizate în hala de țesut și spălătorie. C&A FIT, împreună cu
Academia Textile NRW, va angaja și instrui aproximativ 100 de colegi pentru a lucra în spațiul modern
de neutralizare a emisiilor de CO₂. În primă fază aproximativ 400.000 perechi de blugi vor fi anual
produse în Mönchengladbach, urmând să crească capacitatea la 800.000 în următorul stadiu. Primii
pantaloni vor fi disponibili în 2022. “C&A FIT va fi mai mult decât un laborator pentru prototipuri.
Prioritatea este producerea unor cantități mari. Moda sustenabilă nu poate fi doar un produs de nișă,”
a declarat Boer.
“Investiția C&A subliniază faptul ca aici - în inima Europei - industria textilă generează iar un nou val
de energie,” a spus Rolf Königs, Președintele Asociației Textilelor a Rinului și a Industriei de
Îmbrăcăminte. În același timp, Detlef Braun din partea Academiei Textilelor NRW declară că
angajamentul C&A reprezintă “un progres important pentru industria textilă din regiunea noastră și
un semn că alte proiecte inovatoare vor urma”. Producția textilelor și comerțul au fost cândva
înfloritoare în regiunea Rinului Inferior. Acum, după decenii în care jucători importanți din industria
textilă s-au retras din regiune, noi oportunități se întrevăd pentru domeniul tehnologic, academic și al
cercetării.
“Cu C&A, avem o companie care de-a lungul anilor a generat numeroase inițiative în domeniul
sustenabilității. Am fost într-un schimb intensiv pentru o perioadă lungă de timp și suntem mândri că
locul de muncă din industria viitorului a devenit o realitate atât de aproape de noi. Studenții și
cercetătorii din Mönchengladbach și Aachen sunt încântați: fast fashion nu mai e la modă, este timpul
pentru moda FIT,” a spus Profesor Dr. Maike Rabe, Șeful Institutului de Cercetare pentru Textile și
Îmbrăcăminte la Universitatea Niederrhein de Științe Aplicate.

Despre C&A:
Cu peste 1.400 de magazine în 18 țări europene și cu mai mult de 25.000 angajați, C&A este unul din
retailerii de top din industria modei din Europa. În fiecare zi C&A întâmpină peste două milioane de
vizitatori în magazinele sale europene și oferă modă de calitate pentru întreaga familie, la prețuri
accesibile. Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați website-ul: www.c-a.com
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