Tlačová správa
C&A rozšíri digitálnu a udržateľnú výrobu v srdci Európy
•
•

Factory for Innovation in Textiles (FIT) spoločnosti C&A bude založená
v nemeckom Mönchengladbachu
Dôraz bude kladený na technológiu, CO₂ neutrálnu produkciu a udržateľnejšiu módu

Dusseldorf, 22.05.2021 – Spoločnosť C&A otvorí svoju továreň Factory for Innovation in Textiles
(C&A’s FIT) v Mönchengladbachu na jeseň 2021. Pomocou najnovšej technológie bude na novom
mieste vyvíjaná a vyrábaná udržateľná móda novej generácie. Na implementácii spolupracuje C&A
v súčasnej dobe mimo iných s Niederrhein University of Applied Sciences, s Textilnou akadémiou
NRW (North Rhine-Westphalia/ Severné Porýnie-Vestfálsko), Univerzitou RWTH Aachen a inými
začínajúcimi spoločnosťami. “Spoločne s našimi partnermi chceme nastaviť nové štandardy
v textilnej výrobe. Sme nadšení, že opäť môžeme vyrábať v srdci Európy. FIT spoločnosti C&A bude
spojovať digitalizáciu procesov s udržateľnosťou a vytvorí nové štandardy pre globálnu produkciu,”
hovorí Giny Boer, výkonná riaditeľka C&A Europe.
FIT spoločnosti C&A sa spočiatku zameria na výrobu džínsov. C&A je jedným z popredných
európskych lídrov na trhu v tejto oblasti a v posledných rokoch stanovila nové štandardy: v roku 2018
vyvinula spoločnosť prvé džínsy na svete ocenené certifikátom Cradle to Cradle (C2C™) Gold-level
certification. V roku 2020 potom nasledovalo ocenenie Platinum certification of the Beluga jeans.
Spoločnosť teraz chce s úspechmi v udržateľnosti pokračovať aj v továrni FIT vďaka integrácii vysoko
automatizovaných procesov do šijacej dielne aj práčovne. FIT spoločnosti C&A spoločne s textilnou
akadémiou NRW najme a zaškolí okolo 100 pracovníkov pre prácu v modernom, CO₂ neutrálnom
mieste. Spočiatku sa v Mönchengladbachu vyrobí okolo 400 000 džínsov za rok, ale postupne
vzrastie až na 800 000. Prvé nohavice budú dostupné v roku 2022. “C&A FIT bude oveľa viac než len
laboratórium pre prototypy. Ide o výrobu vo väčšom množstve. Udržateľná móda nemôže byť len
špecializovaným produktom,” uviedla Boer.
“Investície spoločnosti C&A dokazujú, že textilný priemysel, tu v srdci Európy opäť generuje nové
impulzy,” uviedol Rolf Königs, predseda Združenia rýnskeho textilného a odevného priemyslu. Detlef
Braun z textilné akadémie NRW hovorí, že záväzok C&A je “dôležitý pre vývoj textilného priemyslu
v našom regióne a prísľubom ďalších inovatívnych projektov, ktoré prídu”. V oblasti dolného Rýnu
kedysi rozkvitala textilná výroba a obchod. Teraz, po desaťročiach, kedy významná časť textilného
priemyslu región opustila, prichádzajú nové príležitosti v oblasti zamerané na technológiu a
akademické výskumy.
“C&A je spoločnosťou, ktorá v priebehu rokov viedla radu iniciatív v oblasti udržateľnosti. Už dlho si
intenzívne vymieňame skúsenosti a sme hrdí na to, že toto priemyselné pracovisko budúcnosti sa
stáva realitou priamo pred našim prahom. Študenti a vedci z Mönchengladbachu a Aachenu sú
nadšení: fast fashion je out, FIT fashion je in,” uviedla profesorka Dr. Maike Rabe, vedúca Výskumného
ústavu pre textil a odevy na Niederrhein University of Applied Sciences.

O C&A:
S takmer 1 400 predajňami v 18 krajinách Európy a viac ako 25 000 zamestnancami
je C&A popredným módnym maloobchodným reťazcom. Každý deň privíta C&A viac ako dva
milióny zákazníkov vo svojich predajniach po celej Európe a ponúka kvalitnú módu za prijateľné
ceny pre celú rodinu. Podrobnejšie informácie nájdete na: www.c-a.com
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