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Velké srovnání plenek Pampers, Bella Háppy, Toujours, Albert 
Připravili jsme pro vás velké srovnání plenek značek Pampers, Toujours, Bella Háppy, Panda, Happy Mimi a Albert z pohledu běžného uživatele. Hodnotili jsme, zda plena velikostně odpovídá hmotnostní kategorii, kterou výrobce uvádí 
na obale. Zajímalo nás, jak dítěti sedí (pružnost lepicích pásků), zda chemicky zapáchá, jestli je pro dítě vhodná na noc, jak dlouho vydrží přes den. Podívejte se na výsledek. 
 

 

Legenda 
Cena – v hodnocení jsme se ohlíželi na cenovou kategorii, kterou jsme dále reflektovali v poměru ceny a kvality.  
$ – nejlevnější / $$ – dražší, ale cenově dostupné plenky / $$$ – vyšší cena, ale v akci se dají sehnat výrazně levněji / $$$$ – drahé plenky, v akci jsou i tak za vyšší cenu 
Velikost – plenky byly ve velké části případů menší, než výrobce deklaroval na obale. U některých značek byl rozdíl zanedbatelný (odpovídá přibližně), jiné byly o více než jeden kilogram „menší“ (příliš neodpovídá), případně ještě 
výrazně menší (neodpovídá). 
Příjemný materiál – hodnotili jsme zejména materiál uvnitř plenky. 
Lepicí pásky – zajímali jsme se o to, zda jsou pružné, dlouhé a jak drží přilepené. 
Parfemované – na vůni jsme pohlíželi jako na negativum, které do pleny vnese další nádech chemie. 
Chemický zápach – opět velké negativum, které jsme v hodnocení neopomenuli. 
Savé jádro – zaměřili jsme se na vzhled a délku. 
Absorpce – zajímalo nás, zda plena absorbuje moč, případně řídkou stolici kojených dětí. 
Výdrž přes den (hodiny) – klíčové bylo, jak dlouho plenka vydrží a jestli neprosákne. 
Vhodné na noc – jsou pleny vhodné na noční spaní tak, aby se dítě nebudilo? 
Opruzeniny – způsobí plenky opruzeniny? 
Dostupnost – hodnotili jsme, jak moc náročné je pleny sehnat. 
Poměr ceny a kvality – všechny výše uvedené aspekty jsme shrnuli do jednoho a vztáhli jsme jej k ceně produktu. 

Značka 
Pampers Active 

Baby-Dry 
Pampers New Baby-

Dry 
Pampers Premium 

Care 
Pampers Sleep&Play 

Lidl 
Toujours 

Happy Mimi 
Premium 

Happy Mimi 
Standard 

Bella Háppy Albert Bella Panda 
Babydream 

Premium 

Cena $$$ $$$ $$$$ $$ $ $$ $ $$ $ $ $ 

Velikost Odpovídá přibližně Odpovídá přibližně Odpovídá Příliš neodpovídá 
Příliš 

neodpovídá 
Příliš neodpovídá Neodpovídá Odpovídá přibližně 

Odpovídá 
přibližně 

Neodpovídá 
Příliš 

neodpovídá 

Příjemný 
materiál 

Velmi příjemný Velmi příjemný Krásně hebký Příjemný Příjemný Příjemný Příjemný Velmi příjemný Příjemný Příjemný Příjemný 

Lepicí pásky 
Dlouhé, pružné, 

dobře drží 
Dlouhé, pružné, 

dobře drží 
Dlouhé, pružné, 

dobře drží 
Pružné, dobře drží 

Pružné, 
dobře drží 

Pružné, dobře drží 
Krátké, pružné, hůře 

drží 
Pružné, dobře drží 

Pružné, 
dobře drží 

Krátké, pružné, dobře 
drží 

Pružné, 
dobře drží 

Parfemované ANO - mírně NE NE ANO - mírně NE NE NE NE NE NE NE 

Chemický 
zápach 

NE ANO – mírný ANO – velmi silný NE 
ANO – velmi 

mírný 
ANO – velmi silný ANO – mírný NE 

ANO – velmi 
mírný 

NE NE 

Savé jádro 
Zřetelné, dostatečně 

dlouhé 
Zřetelné, dostatečně 

dlouhé 
Zřetelné, dostatečně 

dlouhé 
Zřetelné, dostatečně 

dlouhé 

Zřetelné, 
dostatečně 

dlouhé 

Zřetelné, 
nedostatečně dlouhé 

Zřetelné, 
nedostatečně dlouhé 

Zřetelné, dostatečně 
dlouhé 

Chybí Chybí Chybí 

Absorpce Velmi dobrá Velmi dobrá Výborná Dobrá Dobrá Spíše špatná Špatná Velmi dobrá Velmi dobrá Špatná Dobrá 

Výdrž přes 
den (hodiny) 

3+ 3+ 4+ 3 3 2+ 2 3+ 3+ 2 3 

Vhodné 
na noc 

Kojenec: NE 
Batole: ANO 

Kojenec: NE 
Batole: ANO 

ANO NE 
Kojenec: NE 
Batole: ANO 

NE NE ANO 
Kojenec: NE 
Batole: ANO 

NE NE 

Opruzeniny NE NE NE NE NE Spíše ANO Spíše ANO NE NE Spíše ANO Spíše ANO 

Dostupnost 

Supermarket, 
hypermarket, obchod 

s kojeneckým 
zbožím, drogerie, 

lékárna, online 

Supermarket, 
hypermarket, obchod 

s kojeneckým 
zbožím, drogerie, 

lékárna, online 

Supermarket, 
hypermarket, obchod 

s kojeneckým 
zbožím, drogerie, 

lékárna, online 

Supermarket, 
hypermarket, obchod 

s kojeneckým 
zbožím, drogerie, 

lékárna, online 

Supermarket 
Lidl 

Hypermarket, obchod 
s kojeneckým zbožím, 
drogerie, lékárna, 
online 

Hypermarket, obchod 
s kojeneckým zbožím, 

drogerie, lékárna, 
online 

Hypermarket, obchod 
s kojeneckým zbožím, 

drogerie, lékárna, 
online 

Hypermarket 
a 

supermarket 
Albert 

Hypermarket, obchod 
s kojeneckým zbožím, 

drogerie, lékárna, 
online 

Drogerie 
Rossmann 

Poměr ceny 
a kvality 

Mimořádně dobrý Mimořádně dobrý Výborný Dostatečný Velmi dobrý Podprůměrný Špatný Výborný Výborný Špatný Průměrný 

Hodnocení 
v procentech 

85 % 84 % 93 % 72 % 70 % 51 % 44 % 91 % 70 % 49 % 63 % 


