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Historiek Enjoy Concrete en UHSB /HSB

Voorgeschiedenis en opbouw ervaring 1992-2010. 
Sinds 2007 verkoop aan derden. 
Oprichting Enjoy Concrete door Bernard Joye en volledige loskoppeling 
van Furnibo in 2010

• Eerste ervaring met UHSB in 2010, meubilair, tegels, materiaal effix

• Tweede fase 2015/2016, lamellen, 2 x terras -> opstart 
promocampagne bij architecten, materiaal: ductal

• Huidige fase start 2019 met 3 projecten in uitvoering, materiaal: 
aalborg extreme 



3 projecten in uitvoering
overweging premix of eigen mix

Voordelen premix:

• Perfecte waterhuishouding, geen weegvariaties tussen de onderdelen
• Één of geen silo nodig, geen grondstofbunkers nodig
• Mengprocedure, materiaalspecifieke eigenschappen zijn deels gekend en opgegeven door de fabrikant. 
• vezeldosering inherent is aan de opgegeven eigenschappen : ductal/effix
• vezeldosering los van de basiseigenschappen: aalborg extreme

Nadelen premix:

• Kostprijs
• Basiskleur
• Snelle beschikbaarheid en flexibiliteit levering
• Integratie gebruik in mengcentrale (bigbag, zakgoed)



1.Louisastraat Oostende

Historiek:
Bestelling maart 2019
Start studie mei 2019
Productie maart 2020 
Levering april/mei 2020

Opdracht:
Achtergevel: klassiek architectonische beton glad/uitgewassen wit
Voorgevel : 11 kaderterrassen + 1 combinatie kader/wand



ERVARING:

STUDIETRAJECT IS CATASTROFAAL
EUROCODE te beperkt, Belgische aanvulling DRINGEND nodig of acceptatie Franse, NL of andere 
aanvullingen.
Gevolg hiervan tijdsverlies, verlies geloofwaardigheid,....
VERDERE INTEGRATIE VAN UHSB ZAL HIERMEE STAAN OF VALLEN!
Wat met dekking, wat met buigtreksterkte middels gebruik van vezels, welke rekenwaardes zijn aan te 
houden bij welk type vezels (PPA, inox, …) 
Er is een NOOD aan DUIDELIJKE en EENVOUDIGE regels en dit onmiddellijk, zonder lange 
onderzoekstrajecten, die werden in het buitenland reeds uitgevoerd.

Krimp op zeer jonge leeftijd 0 – 24u is verder te bestuderen. 
Binnenkant kaders werden op zeer jonge leeftijd <10u spanningsvrij gezet.

Luchtinsluiting door hoog aantal fijne wapeningsstaven.
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Controle reologie, rw 29,5cm Insluiting van lucht rond de wapening tijdens het storten
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2. Kortrijk Graanmarkt



Opdracht:
Achtergevel: klassiek architectonische beton glad grijs 
Voorgevel: verticale als horizontale structuur op zichtbreedte 8cm, omvat 
terrassen, wanden, lamellen

Historiek:
Bestelling december 2019
Start studie maart 2020
Productie augustus/september 2020 
Levering september/oktober 2020

2. Kortrijk Graanmarkt
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Kleurverschil inox vezel en pva vezels



3.Lighthouse Corner hotel



3. Lighthouse Corner Hotel

Opdracht:
Terrasstructuur in klassiek architectonische witte beton
+/-1000m lamellen (5 x 20cm of 6 x 20cm) in UHSB, tint Franse witsteen.

Historiek:
Bestelling Februari 2020
Start studie mei 2020
3 puntsbuigproeven ifv dimensionering okt 2020

Productie november 2020 
Levering januari 2021




