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EvverClevver 2   Predná strana  

Technické údaje   ROZMERY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOSŤ:1.400 g _ OBJEM: cca. 30  l _ MATERIÁL: Polyester

Obj. č. 129871

NOVÁ
Konštr

ukcia!
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1  Polstrovaná rukoväť (a), pútko na zavesenie ruksaku (b).
 
2  Priestorný hlavný priečinok poskytuje dostatok miesta pre knihy a zložky 

až do veľkosti A4, polstrovaný priečinok pro notebook 15,6“, vode 
odpudivé značkové zipsy YKK.

3 Priečinok poskytuje dostatok miesta pre knihy a zložky až do veľkosti  
    A4, vode odpudivé značkové zipsy YKK, priehľadné okienko na rozvrh  
    hodín.

4  Vrecko s organizérom na doklady, písacie potreby, karabínka na kľúče.

5  Bočné sťahovacie popruhy.

6  Reflexné prvky na všetkých stranách ruksaku pre väčšiu bezpečnosť.

7  Reflexná páska na prednej strane ruksaku pre pripnutie blikačky. 

8  Veľké predné vrecko napr. na desiatový box.

9  Pevné polstrované dno.
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Technické údaje   ROZMERY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOSŤ:1.400 g _ OBJEM: cca. 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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- školský ruksak vhodný pre deti od 3. triedy ZŠ
- ruksak nie len do školy ale aj na šport a voľný čas
- výškovo nastaviteľná chrbtová časť ruksaku podľa stupnice  
  na zadnej strane - veľkosť S/ M/ L/ XL 
  (ergonomické prispôsobenie podľa veľkosti chrbta)
- priedušné polostrovanie chrbtovej časti z penového Air Mash  
  materiálu pre komfortné nosenie a pre optimálnu cirkuláciu vzduchu
- DOKONALE POLSTROVANÁ, VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÁ  
  CHRBTOVÁ ČASŤ, VÝŠKOVO A DĹŽKOVO NASTAVITEĽNÉ  
  POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÚ ZDRAVÝ VÝVOJ  
  CHRBTICE DIEŤAŤA, PRETO ŠKOLSKÉ RUKSAKY CoocaZoo  
  Evverclevver ZÍSKALI CERTIFIKÁT AGR
- ramenné popruhy s reflexnými prvkami v tvare S bez švov (nerežú  
  do ramien, dobre a pevne sedia na chrbte a ľahko sa s nimi  
  manipuluje)
- vode odpudivé značkové zipsy YKK
- bočné sťahovacie popruhy
- nastaviteľný odnímateľný hrudný popruh s poistkou proti vyvlečeniu
- odnímateľný bedrový popruh

- reflexné prvky na všetkých stranách ruksaku pre väčšiu bezpečnosť
- reflexná páska na prednej strane ruksaku pre pripnutie blikačky
- polstrovaná rukoväť, pútko na zavesenie ruksaku
- pevné polstrované dno
- dva veľké hlavné priečinky poskytujú dostatok miesta pre knihy  
  a zložky až do veľkosti A4, polstrovaný priečinok na notebook 15,6“
- vrecko s organizérom na doklady, písacie potreby, karabínka na kľúče
- veľké predné vrecko napr. na desiatový box
- dve bočné sieťované vrecká napr. na fľašku s nápojom
- tajné vrecko na zadnej strane ruksaku

- vonkajšie rozmery (š x h x v): 30 x 20 x 45 cm
- objem: 30 l
- hmotnosť: 1400 g
- materiál: polyester

1  Nastaviteľné pásky – dôležité pre pritiahnutie ruksaku tesne k chrbtu, takto umiest-
nený ruksak šetrí chrbát.

2  Mäkká polstrovaná chrbtová časť z penového Air Mash materiálu pre komfortné 
nosenie a pre optimálnu cirkuláciu vzduchu. 

3  Výškovo nastaviteľná chrbtová časť ruksaku podľa stupnice na zadnej strane 
     - veľ. S/ M/ L/ XL. Ergonomické prispôsobenie podľa veľkosti chrbta.

4  Ramenné popruhy s reflexnými prvkami v tvare S bez švov (nerežú do ramien, 
dobre a pevne sedia na chrbte a ľahko sa s nimi manipuluje).

5 Nastaviteľný odnímateľný hrudný popruh so zarážkou proti vyvlečeniu.

6  Dve bočné sieťové vrecká na fľašku s nápojom, látková časť v dolnej časti vrecka 
zabraňuje pretrhnutiu vrecka.

7  Tajné vrecko na zadnej strane ruksaku.

8  Odnímateľný bedrový popruh zaisťuje rozloženie hmotnosti ruksaku medzi  
ramená a bedrá, šetrí chrbát. 
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Veľkosť: cca .176
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EvverClevver 2     

Môžeš rásť, koľko chceš
... a ruksak EvverClevver jednoducho porastie s tebou. Superflexibilné 
popruhy sa dajú vo všetkých smeroch a veľmi jednoducho nastaviť. Je 
jedno, ako rastieš, tvoj ruksak EvverClevver ti bude vždy sedieť.

1.  Otvorte polstrovanú 
bedrovú podložku 

2.  Uvoľnite suchý zips medzi 
vrchnou časťou a posuvným 
panelom 

3.  Posuvný panel môže byť 
teraz pomocou pútka 
nastavený podľa potreby

4.  Po nastavení opäť pritlačte 
vrchnú časť k posuvnému 
panelu a uzavrite bedrovú 
podložku

Nastaviteľné pásky
na ramenných popruhoch

Výškovo a dĺžkovo
nastaviteľné hrudné popruhy

Bedrové popruhy

Pravidla pro optimální
rozložení hmotnosti 

Ruksak musí byť pevne zafixovaný k telu.

Polstrované bedrové popruhy sa musia opierať  
o bedrá, hmotnosť je tak optimálne presunutá z 
ramien na hornú časť bedier.

Ramenné popruhy musia byť v tvare S, aby 
nepadali z ramien a pevne sedeli na chrbte.

Dôležité sú nastaviteľné pásky  na ramenných 
popruhoch, ktorými sa ruksak pritiahne pevne  
k chrbtu tak, aby medzi chrbtom a ruksakom 
nešla vsunúť ruka.

Zapnuté výškovo a dĺžkové nastaviteľné hrudné 
popruhy upevnia ruksak správne na ramenách.
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www.agr-ev.de

NEZÁVISLÁ PRESTÍŽNA 
ZNÁMKA KVALITY

Certifikát kvality a kampaň
pre zdravý chrbát

Kampaň pre zdravý chrbát 
AGR Aktion Gesunder Rücken e.V  bolo založené v roku 1995 

ako združenie nemeckých odborníkov z oblasti prevencie  

a liečby ochorenia chrbtice. Náplňou tohto združenia je  

certifikácia výrobkov znižujúcich negatívny vplyv na chrbticu 

užívateľov. 

Dokonalé polstrovanie chrbtovej časti, výškovo a dĺžkovo 

nastaviteľné popruhy zaručujú zdravý vývoj chrbtice dieťaťa.  

A práve preto boli školské aktovky Coocazoo EvverClevver

ocenené známkou kvality AGR.

www.coocazoo.com



EvverClevver

Rio Red
obj. č. 119585
-

Wanna Be Check Lime
obj. č. 129413

Lime District
obj. č. 129133

Fish On Hook Blue
obj. č. 129416

Beautiful Black
obj. č. 129868

Hip To Be Square Green
obj. č. 129873

Magic Polka
obj. č. 129874

Checkmate
obj. č. 129871

Melange A Trois Pink
obj. č. 129418

Green Spring
obj. č. 119797

Purple Magentic
obj. č. 119798

Find The Bird Blue
obj. č. 129417

Red District
obj. č. 129132

Candy Check
obj. č. 124771

Checky Mint
obj. č. 119581

Black
obj. č. 119583

NOVINKA

DOPREDAJ

DOPREDAJ

DOPREDAJ

DOPREDAJ DOPREDAJ

DOPREDAJ

ZĽAVA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Evver 
Clevver
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Technické údaje   ROZMERY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOSŤ:1.000 g _ OBJEM: cca. 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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JobJobber 2  Predná strana
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- školský ruksak vhodný pre deti od 4. triedy ZŠ
- ruksak do školy a na voľný čas s priestorom pre notebook,  
  dokumenty a osobné veci
- priedušné polstrovanie chrbtovej časti z penového Air Mash  
  materiálu pre komfortné nosenie a pre optimálnu cirkuláciu  
  vzduchu
- ramenné popruhy s reflexnými prvkami v tvare S bez švov  
  (nerežú do ramien, dobre a pevne sedia na chrbte a ľahko  
  sa s nimi manipuluje)
- vode odpudivé značkové zipsy YKK
- bočné sťahovacie popruhy
- nastaviteľný odnímateľný hrudný popruh s poistkou  
  proti vyvlečeniu
- odnímateľný bedrový popruh
- reflexné prvky na všetkých stranách ruksaku pre väčšiu 
  bezpečnosť

- reflexná páska na prednej strane ruksaku pre pripnutie blikačky
- polstrovaná rukoväť, pútko na zavesenie ruksaku
- pevné polstrované dno
- dva veľké hlavné priečinky poskytujú dostatok miesta pre knihy  
  a zložky až do veľkosti A4, polstrovaný priečinok pre notebook 15,6“
- vrecko s organizérom na doklady, písacie potreby, karabínka  
  na kľúče
- polostrované predné vrecko napr. na desiatový box
- dve bočné vrecká pre fľašku na nápoj
- tajné vrecko na zadnej strane ruksaku

- vonkajšie rozmery (š x h x v): 30 x 20 x 45 cm
- objem: 28 l
- hmotnosť: 1000 g
- materiál: polyester
- rad: JobJobber

1  Polstrovaná rukoväť (a), pútko na zavesenie ruksaku (b).

2  Priestorný hlavný priečinok poskytuje dostatok miesta pre knihy a zložky 
až do veľkosti A4, polstrovaný priečinok pro notebook 15,6“, vďaka 
krytému zipsu sú vaše dokumenty vždy v suchu,  značkové zipsy YKK. 

3  Priečinok poskytuje dostatok miesta pre knihy a zložky až do veľkosti 
A4, vode odpudivé značkové zipsy YKK.

4  Vrecko s organizérom na doklady, písacie potreby, karabínka na kľúče.
 

5  Reflexné prvky na všetkých stranách ruksaku pre väčšiu bezpečnosť.

6  Reflexná páska na prednej strane ruksaku pre pripnutie blikačky.

7  Veľké predné vrecko napr. na desiatový box. 

8  Pevné polstrované dno.
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Technické údaje   ROZMERY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOSŤ:1.000 g _ OBJEM: cca. 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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1  Nastaviteľné pásky - dôležité pre pritiahnutie ruksaku tesne k chrbtu, takto 
umiestnený ruksak šetrí chrbát. 

2  Mäkká polstrovaná chrbtová časť z penového Air Mash materiálu  
pre komfortné nosenie a pre optimálnu cirkuláciu vzduchu. 

3  Ergonomicky tvarovaná spevnená chrbtová časť - perfektne sedí a podporuje 
tak správne držanie tela.

 

4 Ramenné popruhy s reflexnými prvkami pre väčšiu bezpečnosť. 

5  Ramenné popruhy v tvare S bez švov (nerežú do ramien, dobre a pevne sedia 
na chrbte a ľahko sa s nimi manipuluje).

6  Bočné sťahovacie popruhy.

7  Nastaviteľný odnímateľný hrudný popruh so zarážkou proti vyvlečeniu.

8  Dve bočné sieťové vrecká na fľašku s nápojom, látková časť v dolnej časti 
vrecka zabraňuje pretrhnutiu vrecka.

9  Tajné vrecko na zadnej strane ruksaku.

 

10  Odnímateľný bedrový popruh zaisťuje rozloženie hmotnosti ruksaku medzi  
ramená a bedrá, šetrí chrbát.
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JobJobber

Pink District
obj. č. 129136

Red District
obj. č. 129137

Hip To Be Square Green
obj. č. 129884

Beautiful Black
obj. č. 129879

Magic Polka
obj. č. 129885

Checkmate
obj. č. 129882

Fish On Hook Blue
obj. č. 129423

Dope Square Red
obj. č. 129421

Melange A Trois Navy
obj. č. 129426

Find The Bird Blue
obj. č. 129424

Lime District
obj. č. 129138

Melange A Trois Pink
obj. č. 129425

Pink Broken
obj. č. 129140

Wanna Be Check Lime
obj. č. 129420

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Job 
Jobber

DOPREDAJ DOPREDAJ

DOPREDAJDOPREDAJ
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Technické údaje   ROZMERY: Š x H x V: 30 x 21 x 44 cm _HMOTNOSŤ:900 g _ OBJEM: cca. 30  l _ MATERIÁL: Polyester

NOVÁ
Konštr

ukcia!

CarryLarry 2   Predná strana 
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1  Polstrovaná rukoväť (a), pútko na zavesenie ruksaku (b). 

2  Priestorný hlavný priečinok poskytuje dostatok miesta pre knihy a zložky  
až do veľkosti A4, vďaka krytému zipsu, sú vaše dokumenty vždy v suchu, 
značkové zipsy YKK. 

3  Priečinok poskytuje dostatok miesta pre knihy a zložky až do veľkosti A4, 
vode odpudivé značkové zipsy YKK.

4  Bočné sťahovacie popruhy.

5  2 upevňovacie popruhy na suchý zips pre uchytenie skateboardu, uteráku 
alebo piknikovej deky.

6 Veľké predné vrecko napr. na desiatový box.

7  Dve bočné vrecká (zatváranie na zips) na fľašu s nápojom až do veľkosti 1,5 l.

 

8  Reflexná páska na prednej strane ruksaku pre pripnutie blikačky.

9  Reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť.

10  Pevné polstrované dno.
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Technické údaje   ROZMERY: Š x H x V: 30 x 21 x 44 cm _HMOTNOSŤ:900 g _ OBJEM: cca. 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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1  Mäkká polstrovaná chrbtová časť z penového Air Mash materiálu pre komfortné 
nosenie a pre optimálnu cirkuláciu vzduchu, minimalizuje potenie.

2 Ramenné popruhy s reflexnými prvkami pre väčšiu bezpečnosť.  

3  Ramenné popruhy v tvare S bez švov (dobre a pevne sedia na chrbte a ľahko sa  
s nimi manipuluje), priedušné polstrovanie popruhov zaisťuje komfortné nosenie 
ruksaku bez zarezávania sa do ramien.

4  Nastaviteľný odnímateľný hrudný popruh so zarážkou proti vyvlečeniu.

5  Odnímateľný bedrový popruh zaisťuje rozloženie hmotnosti ruksaku medzi  
ramená a bedrá, šetria chrbát.

6  Tajné vrecko na zadnej strane ruksaku.  
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CarryLarry

Beautiful Black
obj. č. 129886

Lime District
obj. č. 129960

Melange A Trois Navy
obj. č. 129958

Melange A Trois Pink
obj. č. 129961

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Green Purple District
obj. č. 129962

NOVINKA

Carry 
Larry

- školský ruksak vhodný pre deti od 3. triedy ZŠ
- ruksak do školy a na voľný čas s priestorom pre dokumenty  
  a osobné veci
- priedušné polstrovanie chrbtovej časti z penového Air Mash  
  materiálu pre komfortné nosenie a pre optimálnu cirkuláciu vzduchu
- ramenné popruhy s reflexnými prvkami v tvare S bez švov (nerežú  
  do ramien, dobre a pevne sedia na chrbte a ľahko sa s nimi  
  manipuluje)
- vode odpudivé značkové zipsy YKK
- bočné sťahovacie popruhy
- nastaviteľný odnímateľný hrudný popruh s poistkou proti vyvlečeniu
- odnímateľný bedrový popruh
- reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť
- reflexná páska na prednej strane ruksaku pre pripnutie blikačky

- polstrovaná rukoväť, pútko na zavesenie ruksaku
- pevné polstrované dno
- dva veľké hlavné priečinky poskytujú dostatok miesta pre knihy  
  a zložky až do veľkosti A4, polstrovaný priečinok pre notebook 15,6“
- vrecko s organizérom na doklady, písacie potreby, karabínka na kľúče
- veľké predné vrecko napr. na desiatový box
- dve bočné vrecká (zatváranie na zips) pre všetko čo potrebujete mať  
  po ruke alebo napr. na fľašku s nápojom
- tajné vrecko na zadnej strane ruksaku

- vonkajšie rozmery (š x h x v): 30 x 21 x 44 cm
- objem: 30 l
- hmotnosť: 900 g
- materiál: polyester
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Green Spring
obj. č. 119809

Purple Magentic
obj. č. 119810

Dots Methyl
obj. č. 119807

RayDay Ray 
Day

- ruksak do školy a na voľný čas s priestorom pre notebook,  
  dokumenty a osobné veci
- priedušné polstrovanie chrbtovej časti z penového EVA  
  materiálu pre optimálnu cirkuláciu vzduchu
- polstrované, nastaviteľné ramenné popruhy v tvare S bez švov  
  (nezarezávajú sa do ramien, dobre a pevne sedia na chrbte  
  a ľahko sa s nimi manipuluje)
- značkové zipsy YKK
- vrecko napr. pre mobilný telefón alebo MP3 prehrávač  
  na ramennom popruhu
- 2 upevňovacie pásy na prednej strane (napr. pre skateboard)
- nastaviteľný odnímateľný hrudný popruh
- odnímateľný bedrový popruh
- pútko do ruky alebo na zavesenie
- polstrované dno
- reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť zn. Reflexite
- polstrovaný priečinok na 15,6“ notebook
- hlavné vrecko poskytujúce dostatok miesta pre knihy a zložky  
  až do veľkosti A4
- malé predné vrecko s organizérom
- dve bočné sieťované vrecká napr. na fľašku s nápojom
- tajné vrecko na zadnej strane ruksaku

- vonkajšie rozmery (š x h x v): 30 x 50 x 18 cm
- objem:  25 l
- hmotnosť: 770 g
- materiál: polyester
- neobsahuje PVC
- rad: RayDay
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Technické údaje   ROZMERY: Š x H x V: 44 x 10 x 30 cm _HMOTNOSŤ:670 g _ OBJEM: cca. 19  l _ MATERIÁL: Polyester

HangDang   Funkcie
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1  Rukoväť na zadnej strane tašky. 

2  Reflexná páska na prednej strane tašky pre väčšiu bezpečnosť.

3  Vrecko vo veku tašky.

4 Reflexná páska na prednej strane tašky pre pripnutie blikačky.

5  Plastovým dielom zosilnený okraj veka pre lepšiu manipuláciu.

6  Nastaviteľný polstrovaný popruh cez rameno.

7  Polstrované dno.

8  Zatváranie tašky - veko s dvoma sponami.

9 Veľký hlavný priečinok poskytuje dostatok miesta pro knihy a zložky  
    až do veľkosti A4, polstrovaný priečinok pre 15,6“ notebook.  

10  Bočné sieťové vrecko na fľašku s nápojom až do veľkosti 1,5 l.  

11  Vrecko s organizérom na doklady, písacie potreby, rôzne drobnosti a 
karabínou na kľúče. 

12  Možnosť zväčšenia objemu vnútorného priestoru. 
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Wanna Be Check Lime
obj. č. 129434

Find The Bird Blue
obj. č. 129438

Magic Polka
obj. č. 129899

Checkmate
obj. č. 129896

Beautiful Black
obj. č. 129893

- taška do školy a na voľný čas s priestorom  

  pre dokumenty, osobné veci a polstrovaným  

  priečinkom na notebook

- nastaviteľný polstrovaný popruh cez rameno, rukoväť

- značkové zipsy YKK

- možnosť zväčšenia objemu vnútorného priestoru

- reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť zn. Reflexite

- zatváranie tašky - veko s dvoma sponami

- polstrované dno

- hlavný priečinok (zatváranie na zips) poskytujúce  

  dostatok miesta pre knihy a zložky až do veľkosti A4

- polstrovaný priečinok na 15,6“ notebook

- vrecko s organizérom na doklady, písacie potreby,  

  kľúče a rôzne drobnosti

- bočné sieťové vrecko na fľašu s nápojom

- vonkajšie rozmery (š x h x v): 44 x 30 x 10 cm

- objem: 19 l

- hmotnosť: 670 g

- materiál: polyester

- neobsahuje PVC

- rad: HangDang

Melange A Trois Navy
obj. č. 129440

Melange A Trois Pink
obj. č. 129439

HangDang

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

Hang
Dang

DOPREDAJ
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Beautiful Black
obj. č. 129932

Walk The Line Lime
obj. č. 129933

Checkmate
obj. č. 129935

Hip To Be Square Green
obj. č. 129937

Magic Polka
obj. č. 129938

Dope Square Red
obj. č. 129463

Find The Bird Blue
obj. č. 129466

Melange A Trois Pink
obj. č. 129467

Melange A Trois Navy
obj. č. 129468

RocketPocket

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

Rocket
Pocket

- jednoducho hoď vak na chrbát a máš ruksak

- priestranné hlavné vrecko

- predné vrecko pre všetko čo je treba mať po ruke,  

  zatváranie  na zips

- ľahké zatváranie utiahnutím šnúrky

- reflexný pásik pre väčšiu bezpečnosť

- vonkajšie rozmery (š x h x v): 1 x 34 x 43 cm

- hmotnosť: 160 g

- materiál: Polyester
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- peračník na perá, ceruzky, pastelky,  
  pravítka, uhlomer, gumu a ďalšie školské  
  potreby
- BEZ VYBAVENIA
- vrecko na zips ve veku peračníka
- gumičky na zasunutie 12 ceruziek, 
   alebo pasteliek
- okienko na rozvrh hodín
- špeciálny priestor pre uhlomer
- posúvny  systém pre ľahké vkladanie  
  a vyberanie vnútorné závesné časti  
  peračníku
- 2 zipsy po obvode

- materiál: polyester
- rozmery (v x š x h): 24 x 6 x 11 cm
- hmotnosť: 170 g
- rad: PencilDenzel

Beautiful Black
obj. č. 129907

Walk The Line Lime
obj. č. 129908

Checkmate
obj. č. 129910

Hip To Be Square Green
obj. č. 129912

Find The Bird Blue
obj. č. 129445

Magic Polka
obj. č. 129913

Fish On Hook Blue
obj. č. 129444

Melange A Trois Navy
obj. č. 129447

Green Purple district
obj. č. 124808

Red District
obj. č. 129147

Candy check
obj. č. 124806

Lime District
obj. č. 129148

Pink Broken
obj. č. 129150

Melange A Trois Pink
obj. č. 129446

Wanna Be Check Lime
obj. č. 129441

PencilDenzel

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

Pencil
Denzel

DOPREDAJ
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- priestorná cool peňaženka, nie len na mince a bankovky,  
  ale aj na doklady, zatváranie na suchý zips
- vonkajšie priehľadné okienko na rýchle a praktické  
  hľadanie, napr. v autobuse, alebo vo vlaku
- vnútorná priehľadná priehradka 
- veľké množstvo priehradiek na karty
- dve veľké priehradky na bankovky
- nič nemôže vypadnúť z priehradky na mince, zatváranie na zips

- materiál: polyester
- vonkajší rozmer (v x š x h): 10 x 12 x 1,5 cm
- hmotnosť: 85 g

Beautiful Black
obj. č. 129939

Checkmate
obj. č. 129942

Hip To Be Square Green
obj. č. 129944

Magic Polka
obj. č. 129945

Find The Bird Blue
obj. č. 129473

Pink District
obj. č. 129161

Red District
obj. č. 129162

Pink Broken
obj. č. 129165

Dots Methyl
obj. č. 119830

Green Spring
obj. č. 119832

Fish On Hook Blue
obj. č. 129472

Melange A Trois Navy
obj. č. 129475

Melange A Trois Pink
obj. č. 129474

Wanna Be Check Lime
obj. č. 129469

CashDash

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Cash
Dash
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