
DREAM CYMBALS
WHAT DO YOUR DREAMS SOUND LIKE?

#Priserne
Bliss 10” Splash ..................................... DKK 455,-
Bliss 12” Splash ..................................... DKK 555,-
Bliss 14” Crash ...................................... DKK 655,-
Bliss 16” Crash ...................................... DKK 795,-
Bliss 18” Crash/Ride............................... DKK 995,-
Bliss 20” Crash/Ride............................ DKK 1.295,-
Bliss 22” Crash/Ride............................ DKK 1.595,-
Bliss 24” Half Cup Ride ......................... DKK 2.895,-
Bliss 14” Hihat .................................... DKK 1.295,-

Contact 10” Splash ................................. DKK 495,-
Contact 12” Splash ................................. DKK 595,-
Contact 14” Crash .................................. DKK 695,-
Contact 16” Crash .................................. DKK 855,-
Contact 18” Crash/Ride ....................... DKK 1.095,-
Contact 20” Crash/Ride ....................... DKK 1.495,-
Contact 22” Crash/Ride ....................... DKK 1.795,-
Contact 24” Half Cup Ride .................... DKK 3.195,-
Contact 14” Hihat ................................ DKK 1.495,-

DREAM CYMBALS
WHAT DO YOUR DREAMS SOUND LIKE?

#HISTORIENDREAM CYMBALS er resultatet af et unikt samarbejde, der har eksisteret siden 2005. Samarbejdet har bragt 
førende canadiske bækkenentusiaster, med dybdegående kendskab til bækkenets anatomi, sammen med erfarne bæk-
kensmede i Kina. Sammen har man skabt DREAM CYMBALS og designet de to serier BLISS og CONTACT.
Begge serier har deres klangmæssige afsæt i 40’erne og 50’ernes lydidealer, og lyden fra disse bækkener kommer 
bemærkelsesværdigt tæt på…

#BLISS Serien
BLISS-serien byder på tynde vintage-style bækkener i 
B20 bronze, der kommer bemærkelsesværdigt tæt på 
de gamle “K Istanbul” bækkener.

BLISS-serien består af tynde bækkener der er helt igen-
nem udformet ved håndkraft. Bækkenerne har en blød 
bro som forbinder den relativt lille klokke med resten af 
bækkenet. Overfladen er glat, hvilket skyldes den micro 
lathing-teknik der anvendes i slutfasen af produktionen. 

BLISS-serien er ekstremt fleksibel og smidig, og har et 
anslag, der ligger lidt til den bløde side. Endvidere har 
BLISS-serien et meget mørkt og til tider brusende un-
dertoneregister, der dog aldrig udvisker anslaget.

Alle priser er vejledende danske udsalgspriser inkl. 25% moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
For yderligere information, lydfiler og tests, besøg www.drumsquad.dk.

#Contact SerieN
CONTACT-serien byder på vintage-style bækkener i B23 
bronze, der kommer bemærkelsesværdigt tæt på vin-
tage A’er lyden fra 40’erne og 50’erne.

CONTACT-serien består af medium til tynde håndhamre-
de bækkener. Til forskel fra BLISS-serien, er klokken for-
met ved maskinkraft, som på andre vestlige bækkener i 
dag. CONTACT-serien har, til forskel fra BLISS-serien, en 
rillet overfladestruktur, samt en større klokke.

CONTACT-serien er kendt for sit lysere anslag og en 
livligere respons. Tonalt set er CONTACT-serien placeret 
lidt højere i registret end BLISS-serien, dog stadig med 
en varm og kompleks underliggende klang.


