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ENEC Certification Body registered under ID 30. Validity of ENEC+ licences can be checked at www.enecplus.eu 
Jednostka Certyfikująca ENEC zarejestrowana pod numerem ID 30. Ważność licencji ENEC+ można sprawdzić na www.enecplus.eu 

LICENCE 
to use the ENEC+ Mark 
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Licence/Certificate No. I Licencja/ Certyfikat Nr 0063/ENEC+/21 

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the 
ENEC+ Mark in conjunction with the suffix 30, as shown above, has been issued to: 
Zgodnie z warunkami przedstawionymi na następnych stronach tego dokumentu, licencja na używanie Znaku ENEC+ w połączeniu z
przyrostkiem 30, jak ukazano powyżej, została wydana dla: 

LUG Light Factory Sp. Z.O.O. 

ul. Gorzowska 11; 65-127 Zielona Góra, Poland 

For the product: Dla wyrobów: 
Luminaires for road and street lighting, park luminaires Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne, oprawy 
parkowe 

Trade name(s): Znak towarowy: 

BLUG' 
Type(s)/Model(s): Typ(y), model(e): 

AVENIDA LED, AVENIDA LENS LED, AVENIDA HERITAGE LENS P, S, C, AVENIDA 
HERITAGE LED P, S, C - series - see the Appendix/ szczególy-patrz Załącznik 

Complying with the following EPRS for peńormance: Zgodnymi z następującym EPRS dot. cech funkcjonalnych 

EPRS 003:2018-05 based on/ opartym na 

EN 62722-2-1: 2016 - see the test report I patrz raport z badań 
Z?-3/037/6/21 dated/ z dnia 06.07.2021 performed by the Testing Laboratory Łukasiewicz-lMiF PREDOM Division
(Accreditation PCA AB 003). 

This ENEC+ Licence/Certificate is only valid in conjunction with: NiniejszaL/icencja/certyfikatENEC+jest ważna 
tylko w połączeniu z 

ENEC Licence/Certificate No.: Licencją/Certyfikatem ENEC Nr: 

0246/ENEC/20 dated 25-11-2020 issued by: Łukasiewicz- IMiF PREDOM Division

Date: Data 29-07-2021 Signatures: 
Name: Joanna w�tska 

Position: M Leader o iewicz- lMiF 
P ision 

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee 
holds all necessary !egal rights with regard to the product presented for testing and certification. 

Niniejsza licencja została wydana zgodnie z założeniem i pod warunkiem, że licencjobiorca 
posiada wszelkie niezbędne prawa w odniesieniu do wyrobu przedstawionego do badań i certyfikacji. 
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, Additional information - see the Appendix. Dodatkowe informacje - patrz Załącznik. : 
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