Javna izjava C&A o zavezanosti k odgovornemu pridobivanju materialov s prvo kolekcijo
puhovk s certifikatom RDS
Düsseldorf, 11. oktobra 2016 – družba C&A Europe je predstavila novo kolekcijo puhovk, prvo lastno
kolekcijo, ki je bila ustvarjena ob upoštevanju trajnostnega razvoja in skladno s standardom RDS
(Responsible Down Standard). Razburljiva nova kolekcija utrjuje javno obvezo družbe C&A k
odgovornemu pridobivanju puha in perja. Od jeseni 2016 naprej bo družba C&A za svoje izdelke
uporabljala samo puh in perje s certifikatom RDS. Nova kolekcija bo na voljo v vseh poslovalnicah C&A po
Evropi in na spletu.
Standard RDS, neodvisen, prostovoljen standard v lasti neprofitne organizacije Textile Exchange in
certificiran s strani tretjih certifikacijskih organov, spodbuja najboljše prakse za dobrobit živali ter
preprečuje škodljive prakse, kot sta prisilno hranjenje in skubljenje živih živali. Poleg tega omogoča
sledljivost od izvalitve do končnega izdelka. Standard je bil razvit v zadnjih treh letih s pomočjo skupin za
dobrobit živali ter strokovnjakov, blagovnih znamk in trgovcev iz zadevne panoge. Standard RDS bil razvit
skladno z vsemi veljavnimi načeli kakovosti (najboljše prakse ISEAL). Standard je tako upoštevan v celotni
dobavni verigi puha in zagotavlja najboljše zagotovilo glede skrbniške verige.
Jeffrey Hogue, generalni direktor za trajnostni razvoj pri družbi C&A Global, pojasnjuje: »RDS je standard,
za katerega upamo, da bo vplival na najboljše prakse, izboljšanje sledljivosti v tekstilni industriji,
zagotavljanje bolje obveščenih odločitev potrošnikov ter s tem zaščito dobrobiti živali v dobavni verigi
C&A.«
Dobrobit živali: glavna prioriteta C&A
C&A si z visoko stopnjo integritete prizadeva za zagotavljanje dobrobiti vseh živali, ki so vpletene v
proizvodnjo izdelkov. Od leta 2013 družba C&A zagovarja dobrobit živali ter prepoveduje vsakršno
skubljenje živih živali za potrebe proizvodnje lastnih izdelkov. Podjetje uporablja izključno puh in perje, ki
sta stranski produkti v živilski industriji in skrbno izbrana, tako da prihajata od dobaviteljev, ki upoštevajo
stroge standarde dobrobiti živali. Od uvedbe leta 2014 je zdaj standard RDS dobil zagon. Družba C&A se
je odločila, da bo uporabljala samo puh in perje dobavnih verig, kjer se uporabljajo standardi za dobrobit
živali, ki so priznani na podlagi standarda RDS.

Za podrobne informacije o standardu RDS obiščite www.responsibledown.org in www.isealalliance.org za
več informacij o najboljših praksah Mednarodne zveze za družbeno in okoljsko akreditacijo ter
označevanje (ISEAL).
O C&A Europe
Z več kot 1.575 poslovalnicami v 20 evropskih državah in več kot 35.000 zaposlenimi je C&A Europe eden
vodilnih trgovcev z modnimi oblačili v Evropi. Več kot dva milijona obiskovalcev dnevno obišče evropske
C&A poslovalnice, kjer najdejo modna oblačila, ki so kakovostna in cenovno dostopna za celotno družino.
Poleg poslovalnic po Evropi je družba C&A prisotna tudi v Braziliji, Mehiki in na Kitajskem.
Za več informacij obiščite spletno stran www.c-a.com
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