2014 – Se lanseaza campania de rebranding prin care se propune clientilor o nouă imagine, mai
tanară şi mai dinamică
2012 – Se produce schimbarea conducerii companiei
2011 – Se extinde linia de producţie Beton Greu pentru proiecte speciale, tehnologie ZENITH şi
PEDERSHAB, concomitant cu investitii in instalatii si echipamente pentru eficientizarea consumului
de utilitati
2010 – Compania investeşte in achiziţia unei noi mori la BCA şi implementează sistemului de dozare
agregate pentru moara nouă, tehnologie ERSEL
2008 – Se extinde linia de fabricaţie borduri tehnologie Zenith şi se pune in funcţiune instalaţia de
filtrare a aerului si vaporilor uleiosi
2007 – Compania devine membră a grupului multinaţional irlandez CRH prin preluarea pachetului
majoritar de acţiuni de la New Century Holding. Au loc investitii in imbunatatirea tehnologiilor de
fabricatie şi se implementează sistemul de management integrat al deşeurilor
2006 - Se inaugureză linia de tuburi şi cămine de canalizare din beton realizată cu tehnologia daneză
Pedershaab. Se diversifică gama de învelitori prin începerea producţiei sistemului ARCADIA din beton
- tehnologie ABECE Suedia. Se modernizează la Craiova producţia de borduri realizate cu tehnologie
Zenith Germania.
2005 - Se pune în funcţiune Fabrica de pavele de la Titu, judeţul Dâmboviţa - tehnologie Zenith
Germania. Se modernizează Secţia Ţiglă prin instalarea unui nou sistem de vopsire şi uscarea ţiglelor
din beton, de tip carusel.
2004 - ELPRECO inaugurează cea mai modernă instalaţie pentru producerea BCA - ului profilat,
realizată cu autoclave SCHOLZ - Germania şi instalaţii tăiere şi ambalare STORK – Olanda.
1996 - Are loc inaugurarea, la Craiova, a liniei de fabricaţie pavaj tip Zenith Germania.
1993 - Începe producerea sistemului de învelitori tip SKANDIA din beton - tehnologie ABECE Suedia.
1990 - "Întreprinderea de Prefabricate din Beton" se transformă în societatea pe acţiuni "ELPRECO"
S.A.
1970 - Se schimbă tehnologia de producere a BCA-ului trecându-se la tehnologia germană HEBEL.
1965 - Începe executarea panourilor pentru locuinţe concomitent cu punerea în funcţiune a secţiilor
tuburi "PREMO" si BCA.
1963 - Demarează lucrările de execuţie a fabricii.
1962 - Ia naştere Întreprinderea de Prefabricate din Beton - "IPB".

