TRAJNOSTNI IZDELKI C&A ZA DOJENČKE IN OTROKE
Pomladna kolekcija 2015 C&A ponuja bolj trajnostna oblačila kot kadarkoli prej
 Organski bombaž: prva otroška kolekcija s certifikatom GOTS (Global Organic
Textile Standard)

 Bolj trajnostna viskoza: tropski in cvetlični potiski za dekleta
 Recikliran poliester: modni jeans za malčke in fante

Januar 2015 – Dobro počutje naših otrok je nekaj, kar si želimo vsi. Od samega
začetka jim želimo ponuditi le najboljšo kakovost – tukaj ni prostora za kompromise.
Zaradi tega smo spomladi 2015 pri C&A ustvarili linijo trajnostnih oblačil za dojenčke
in otroke.
Z uporabo organskega bombaža, recikliranega poliestra in bolj trajnostne viskoze ta linija
omogoča moden videz in dobro počutje otrok in dojenčkov, hkrati pa skrbi za zaščito
našega planeta v prihodnosti. Velika izbira kolekcije za otroke in dojenčke bo na voljo po celi
Evropi že marca 2015.
IZDELKI IN OBLAČILA IZ ORGANSKEGA BOMBAŽA S CERTIFIKATOM GOTS:
NAJBOLJŠE ZA DOJENČKE
C&A pomladna kolekcija 2015 za dojenčke vključuje vrsto izdelkov, pri katerih je celotna
dobavna veriga pridobila mednarodni certifikat GOTS (Global Organic Textile Standard).
Zaradi tega smo prepričani, da bodo bodiji, hlače, puloverji in slinčki iz 100-odstotnega
organskega bombaža mehki in prijazni do občutljive dojenčkove kože, kot so tudi prijazni do
okolja. Uporabljeni materiali so prijazni človeku in okolju, organski bombaž pa se proizvaja s
pomočjo procesov, ki so okoljsko in družbeno odgovorni. Prva otroška kolekcija C&A z
mednarodnim certifikatom GOTS predstavlja nadaljnji razvoj v prizadevanju našega
podjetja za bolj trajnostne rešitve.
TROPSKI IN CVETLIČNI POTISKI NA BOLJ TRAJNOSTNI VISKOZI: DEKLETA
To pomlad so modni potiski palm, ki se nahajajo na oblekah, hlačah in kratkih hlačah iz bolj
trajnostne viskoze. Viskoza je narejena iz organskih vlaken dreves, zato je mehka in diha.
Poleg tega C&A zagotavlja, da se pri pridelavi viskoze za to kolekcijo niso uporabljala
ogrožena drevesa, s čimer ščitimo gozdove našega planeta za prihodnje generacije.

JEANS TRENDI Z RECIKLIRANIM POLIESTROM: MALČKI IN FANTJE
Fin in praktičen jeans za fantke je sedaj tudi pri C&A ekološki, saj smo v izbranih trgovinah
ponudili nove stile jeansa iz 72-odstotkov organskega bombaža in 28-odstotkov
recikliranega poliestra. Tehnike čiščenja z laserjem in ozonom zmanjšajo ogljični odtis na
okolje, medtem ko mešanica organskega bombaža in recikliranega poliestra zagotavlja
vzdržljivost oblačil, ki so tako trpežna, da vzdržijo tudi najbolj živahno igro. Hkrati pomagajo
čistiti planet, saj je recikliran poliester izdelan iz plastenk.
C&A pomladna kolekcija 2015 za dojenčke in otroke je naslednji korak modnega podjetja v
zavezi za trajnostno prihodnost. Vse to s končnim ciljem, da ponudimo vzdržljive izdelke iz
trajnostnih materialov, ki nudijo najboljšo kakovost, a še vedno po odličnih cenah. V letu
2015 bomo predstavili še več trajnostnih kolekcij in izdelkov.
Zaveza C&A trajnostni prihodnosti
Cilj našega podjetja C&A je zagotoviti, da je celotna bombažna kolekcija narejena na
trajnostni način in razviti dobavno mrežo, ki do leta 2020 ne bo ustvarjala nobenih izpustov
nevarnih kemikalij. V poslovnem letu 2013 smo pri C&A prodali 110 milijonov izdelkov iz
organskega bombaža, kar je 38 odstotkov celotne prodaje bombažnih izdelkov. V letu 2014
smo pri C&A načrtovali povečanje prodaje na približno 130 milijonov izdelkov iz organskega
bombaža. Za nadaljnje informacije o trajnostni zavezi podjetja C&A obiščite spletno stran:
www.canda.com/sustainability.
O C&A Europe
Z več kot 1.575 trgovinami v preko 21 državah Evrope ter več kot 35.000 zaposlenimi je C&A
Evropa eden vodilnih modnih podjetij v Evropi. Pri C&A Evropa sprejmemo in zadovoljimo več kot
dva milijona obiskovalcev dnevno s kakovostnimi modnimi izdelki po sprejemljivih cenah za vso
družino.
C&A Evropa je eno od podjetij v lasti Cofra Holding AG. Poleg naših evropskih trgovin smo prisotni
tudi v Braziliji, Mehiki in na Kitajskem. Za več informacij obiščite spletno stran www.canda.com.
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