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Innowacyjne

Komfortowe i stylowe akcesoria 
dla Twojego zwierzaka 

Jak powstała marka COSY AND DOZY®?
Pomysł na stworzenie marki pojawił się nie-
długo po tym jak wspólnie z żoną i naszymi 
dziećmi zaadoptowaliśmy dwa fantastyczne 
kociaki Molly i Rysia. Chcieliśmy stworzyć im 
optymalne warunki do życia, które uwzględ-
niałyby ich naturalne potrzeby. Tak zrodził 
się pomysł na pierwszy produkt, owalną, 
mocowaną do ściany i wyłożoną miękkim 
materacem półkę. Wiedzieliśmy, że koty wie-
dzione swoim naturalnym instynktem będą 
czerpały frajdę z odpoczynku na wysokości, 
skąd będą miały doskonały ogląd terenu. 
Nie sądziliśmy, że po niespełna dwóch latach 
działalności półka CHILL stanie się hitem 
eksportowym, a nasze produkty będą dys-
trybuowane m.in. w USA, Kanadzie, Australii, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Tajwanie. 
Nazwa marki to dwa angielskie słowa tj. COSY 
– przytulny, miły, komfortowy oraz DOZY – 
ospały, leniwy. Te dwa słowa charakteryzują 
nasze produkty, mają być komfortowe, przy-
tulne oraz dawać maksimum relaksu. 

Do kogo są kierowane Wasze produkty?
Z całą pewnością dla osób, którym zależy na 
komforcie zwierzaków, doskonałej jakości ma-
teriałów oraz na tym, żeby produkty dobrze 
komponowały się we wnętrzu mieszkania 
i  stanowiły atrakcyjny wizualny dodatek. Tak 
traktujemy wszystkie nasze produkty – jakość, 
komfort oraz ciekawy i unikalny design.

Wasze kocie produkty mają nowatorski 
i interesujący design. Jak powstają takie 
projekty?
Na początku tworzenia projektu stawiamy 
sobie pytanie czy jest to coś co sami chcieli-
byśmy mieć w domu, czy forma, kształt i wzór 
dodadzą wnętrzu dodatkowego smaku. Klu-
czowa jest też dla nas aprobata Molly i Rysia. 
Jeżeli nasza nowa propozycja przypadnie 
im do gustu, jesteśmy zdecydowanie bliżej 
decyzji o wprowadzeniu produktu na rynek. 
W przypadku półki CHILL bardzo ważna była 
dla nas opinia naszych znajomych i  przy-
jaciół-kociarzy. Testowaliśmy to, jak półka 
będzie prezentowała się w różnego typu 
wnętrzach. Dzięki różnorodności kolorów 
i odcieni drewna, test wypadł znakomicie. 

Jakie materiały wykorzystujecie do pro-
dukcji marki COSY AND DOZY®?
Są to materiały bardzo wysokiej jakości, po-
siadające odpowiednie certyfikaty. Dla przy-
kładu legowiska wytwarzamy z odpornej na 
ścieranie tkaniny tapicerskiej, kokony KIVIKIS, 
których jesteśmy importerem, wykonane 
są z  wysokogatunkowej wełny merynosów. 
Sizal, którym owijamy montowane do ściany 
drapaki powstaje z włókien południowoame-
rykańskiej agawy. Półki tworzymy z niezwykle 
trwałej i doskonale wyglądającej sklejki buko-
wej. Produkty kartonowe posiadają certyfikat 
FSC potwierdzające, że surowiec pochodzi 
z tzw. odpowiedzialnego źródła. 

Jak powstał kontener CATVENTURE? 
Dlaczego został wyróżniony?
Idea zrodziła się z potrzeby stworzenia, lek-
kiego, praktycznego i atrakcyjnego wizualnie 
kontenera, który służyłby do transportu kota 

do lekarza weterynarii czy w czasie wyjazdu 
na wakacje. Z praktyki wiemy jak problema-
tyczne jest przechowywanie dużych, plasti-
kowych kontenerów w mieszkaniu. Ale to nie 
jedyna jego funkcja, może być także wykorzy-
stywany jako domek-legowisko, z  czterema 
wymiennymi drzwiczkami. W  ramach tzw. 

personalizacji, nasi najmłodsi klienci lubią go 
dodatkowo upiększać farbami, kredkami czy 
flamastrami. CATVENTURE został zauważony 
i doceniony w wielu krajach na całym świecie. 
W ubiegłym roku zyskał dwa prestiżowe wy-
różnienia (Art of Packaging, Pakstar), a  jego 
największym sukcesem było zdobycie między-
narodowej, bardzo prestiżowej nagrody 
w  dziedzinie designu RED DOT DESIGN 
AWARD 2016. Doceniono go za przełomowe 
wzornictwo i walory użytkowe. 

Wybierając akcesoria dla naszego psa lub kota, chcielibyśmy połączyć za-
równo ładny wygląd, jak i funkcjonalność. Ważne jest, aby nasz zwierzak czuł 
się komfortowo, kiedy korzysta ze swojego legowiska, kuferka czy innego 
przedmiotu. Produkty marki COSY AND DOZY® spełniają wszystkie, poszu-
kiwane przez opiekunów czworonogów funkcje, oraz posiadają wiele takich, 
o jakich żadne z nas, ani naszych zwierzaków nie marzyło. 
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