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Procyon to obecnie największy w Polsce producent wysokiej jakości domów pasywnych.
Dzięki bezkompromisowej jakości i niespotykanej dotąd perfekcji wykonania, wprowadza
na polski rynek nowe standardy budownictwa. Każdy wybudowany dom otrzyma certyfikat
potwierdzający pasywność domu, wysoką precyzję wykonania i zastosowanie lepszej klasy
materiałów.
Firma Procyon na rynku skandynawskim specjalizuje się we wznoszeniu kompletnych
inżynierskich konstrukcji żelbetowych. Współpracuje z europejskimi koncernami, m.in. Celsa
Steel Service, NCC, Svevia, Skanska, Veidekke. Od lat na pierwszym miejscu stawia jakość. Dzięki
temu o kompetencjach inżynieryjno-budowlanych Procyon świadczą referencje i świetne relacje
z kontrahentami. Podejście firmy nie zmieniło się do dziś.
Po latach przygotowań i analiz, firma Procyon opracowała konstrukcję innowacyjnego
domu pasywnego. Obecnie jest jedyną firmą w Polsce specjalizującą się tylko i wyłącznie
w budowie domów pasywnych. Efekt prac architektów Procyon to 10 unikatowych projektów,
z których każdy otrzyma certyfikat domu pasywnego. Wszystkie domy pasywne Procyon
są głęboko przemyślane i dopracowane w najdrobniejszym szczególe.
Aby uzyskać wysoką klasę budynku, tradycyjne techniki budowlane okazały się
niewystarczające. Dlatego podjęto decyzję o otwarciu w Polsce zaawansowanej technologicznie
fabrykę domów pasywnych. To w niej eksperci Procyon przygotowują wszystkie moduły domu.
Po wykonaniu fundamentów, wykwalifikowana ekipa montuje je następnie na placu budowy.
Każdy element, zanim opuści halę produkcyjną, jest szczegółowo weryfikowany i przechodzi
rzetelne kontrole jakości. Dzięki temu dom pasywny Procyon jest niezawodny i w pełni pasywny.
Domy pasywne Procyon to więcej, niż najbardziej energooszczędne budownictwo i niższy koszt
budowy. To perfekcyjny sposób wykonania. W procesie budowania domów Procyon nie uznaje
kompromisów.
- To, co wczoraj było drogą innowacją, od dziś jest standardem. Każdy dom budujemy tak,
jakbyśmy budowali go dla siebie. – Bartłomiej Szejny, prezes Zarządu Procyon sp. z o.o.
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