Sporočilo za medije
C&A za razširitev digitalne in trajnostne proizvodnje v osrčju
Evrope



V Mönchengladbachu v Nemčiji bo ustanovljena tovarna za inovacije v tekstilu (FIT)
Poudarek bo na tehnologiji, nevtralni proizvodnji CO₂ in bolj trajnostni modi

Dusseldorf, 22.05.2021 - Modno podjetje C&A bo jeseni 2021 v Mönchengladbachu odprlo tovarno
za inovacije v tekstilu (C&A-jev FIT). Na novi lokaciji bo razvita in izdelana trajnostna moda naslednje
generacije, ki bo vključevala najnovejšo tehnologijo. Za izvedbo C&A trenutno med drugim sodeluje z
Univerzo uporabnih znanosti Niederrhein, Tekstilno akademijo NRW (North Rhine-Westphalia),
RWTH Aachen University in različnimi zagonskimi podjetji. »Skupaj s partnerji želimo postaviti nove
standarde v tekstilni proizvodnji. Navdušeni smo, da spet proizvajamo v osrčju Evrope. C&A-jev FIT
bo združil digitalizacijo procesov s trajnostjo in ustvaril nove standarde za globalno proizvodnjo,« je
povedala Giny Boer, CEO C&A Europe.
C&A-jev FIT se bo sprva osredotočil na proizvodnjo kavbojk. C&A je eden vodilnih na evropskem trgu
na tem področju in je v zadnjih letih postavil nove standarde: leta 2018 je podjetje razvilo prve
kavbojke na svetu s certifikatom “Cradle to Cradle (C2C™) Gold-level certification”. Leta 2020 je
sledila platinasta certifikacija kavbojk Beluga “Platinum certification of the Beluga jeans”.
Podjetje želi sedaj nadaljevati svojo trajnostno zgodbo v C&A FIT z integracijo visoko avtomatiziranih
procesov v šivalnici in pralnici. C&A FIT bo skupaj s Tekstilno akademijo NRW zaposlil in usposobil
približno 100 sodelavcev za delo na sodobnem, CO₂ nevtralnem mestu. Sprva bodo v
Mönchengladbachu izdelali približno 400.000 kavbojk na leto, kasneje pa jih bodo razširili na
800.000. Prve hlače bodo na voljo leta 2022. »C&A-jev FIT bo več kot le laboratorij za prototipe. Gre
za proizvodnjo v večjih količinah. Trajnostna moda ne more biti samo niša,« pravi Giny Boer.
"Ta naložba s strani C&A poudarja, da tekstilna industrija tukaj - v osrčju Evrope - znova ustvarja nove
impulze," je povedal Rolf Königs, predsednik združenja the Rhenish Textile and Clothing Industry.
Medtem Detlef Braun s tekstilne akademije NRW pravi, da je zavezanost C&A "pomemben razvoj za
tekstilno industrijo v naši regiji in znak prihodnjih inovativnih projektov". Na območju Lower Rhine je
nekoč cvetela proizvodnja in trgovina tekstila. Zdaj, po desetletjih, ko so pomembni deli tekstilne
industrije zapustili regijo, se odpirajo nove priložnosti za področje, usmerjeno v tehnologijo,
akademsko javnost in raziskave.
"S C&A imamo podjetje, ki je v preteklih letih vodilo številne pobude na področju trajnosti. Že dolgo
smo v intenzivni izmenjavi in smo ponosni, da industrijsko delovno mesto prihodnosti postaja
resničnost že pred našim pragom. Študenti in raziskovalci iz Mönchengladbacha in Aachna so
navdušeni: hitra moda je “preteklost”, FIT moda je “in”," je povedala profesorica dr. Maike Rabe, vodja
Raziskovalnega inštituta za tekstil in oblačila na Univerzi za uporabne znanosti Niederrhein.

O C&A:
Podjetje C&A je z več kot 1.400 poslovalnicami v 18 evropskih državah in več kot 25.000 zaposlenih,
eden vodilnih evropskih trgovcev na drobno. C&A vsak dan v svojih poslovalnicah v Evropi pozdravi
več kot dva milijona obiskovalcev in ponuja kakovostno modo po dostopnih cenah za vso družino. Za
dodatne informacije obiščite našo spletno stran: www.c-a.com.
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