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Paiste

Поддържането на постоянно ниво 
на качество поражда доверие и 

така всеки може да поръча чинели, 
без да е необходима предварител-
на селекция или тестване. Всички 
чинели се тестват във фабриката 
и сравняват с „чинелите-еталони”  
преди да се пуснат на пазара. И 
най-важното: това се прави с човеш-
ки ръце и сетива.

Историята на компанията Paiste 
предизвиква уважение и дори възхи-
щение заради непоколебимия дух, 
силната воля и стремеж към усъвър-
шенстване. Тя започва още в самото 
начало на ХХ век от ...

Качество и постоянство - 
тези две характеристики 
изграждат основния ими-
дж на Paiste на пазара на 
музикални инструменти 
вече повече от 100 години. 
Предлага се високо ка-
чество и постоянство при 
поддържането му. Така 
барабанистът от Токио 
или Насау получава съ-
щия чинел като този, кой-
то може да получи клиен-
тът в Лондон или Ню Йорк.

Някои интересни открития и 
нововъведения през годините:

1947 - първата компания, която произвежда 
повече от един клас чинели. 

1949 - първата компания, която въвежда из-
ползването на китайски тип чинел към комплекта 
барабани.

1963 - за първи път се произвежда чинел от 
сплавта CuSn8 – т.нар.  2002 бронз.

1967/68 - изобретен е хай-хет чинел с вълно-
образна периферия – Sound Edge. През този 
период от Paiste е изработен и първият Райд чинел 
без камбанка – Flat Ride.

1980 - пусната е в производство серия от 
неструговани ковани чинели – серия Rude.

1984 - за първи път се изработват чинели с 
цветно покритие.

1989 - създадена е сплавта Signature Bronze.
2001 - Sonic Texture Formula – радикално нов 

начин за обработка на повърхността, благодаре-
ние на която значително се подобрява звученето 
на чинела.

2005 - благодарение на модерна дигитална 
технология, Paiste има възможност да прехвърли 
Швейцарското си ноу-хау на територията на 
Германия – моделите  Paiste Sound Technology.

2007 - автентичен турски бронз, в съчетание с 
швейцарско качество от световна класа се сли-
ват в обща цел, за да създадат серия Twenty.

Русия (1901-1916) Основателят на 
компанията Михаил Тоомас Пайсте, 
композитор и музикант от Естония от-
крива издателство и музикален мага-
зин в Санкт Петербург. В последствие 
бизнесът му се разширява с произ-
водство на музикални инструменти и 
с работилница за поправка на уре-
дите. Той процъфтява в продължение 
на години, докато Руската Революция 
го преустановява. 

Естония (1917-1939) Михаил То-
омас се връща в своята родина 
и продължава бизнеса си в град 
Талин. Там е мястото, където той 
започва производството чинели за 
симфонична и маршова музика. 
Работи заедно със сина си Михаил 
М. Пайсте, който в последствие пое-
ма бизнеса.

Полша (1940-1944) Събитията от 
Втората Световна Война принужда-
ват Михаил М. да напусне Естония 
и да се установи в Полша. Там той 
подновява семейния бизнес. За-
ради войната компанията изпитва 
остър недостиг на суровини, както и 
трудности при международните тър-
говски взаимоотношения, но въпреки 
това успява да оцелее. 

Германия (1945 - )  Към края на 

войната Михаил М. и семейството 
му напускат Полша  като бежанци. 
Установяват се в Северна Германия, 
където за трети път Михаил започва 
да произвежда чинели и гонгове. 
Репутацията на неговите инстру-
менти като единствени по своето 
качество, бързо съживява търговските 
взаимоотношения и осигурява едно 
добро развитие на бизнеса по това 
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време. 
Швейцария (1957- )  Михаил М. 

основава фабрика в Швейцария. 
Към семейния бизнес се присъеди-
нява и третото поколение, синовете 
Робърт и Тоомас. Това бележи и 
началото на нова епоха в развитието 
на бизнеса, тъй като Робърт и Тоомас 
развиват международна дейност, 
център на която остава фабриката 
в Швейцария. От 2003 година, ком-
панията се управлява от сина на 
Тоомас, Ерик Пайсте. 

Звукът на Paiste присъства в му-
зиката на ХХ век с Deep Purple, 
Led Zeppelin, The Police, Toto, Pink 
Floyd, Slayer, AC/DC, U2, Van Halen, 
Iron Maiden... и милиони други. 
(включително и Red Hot Chili Peppers 

– албумът „Blood  Sugar Sex Magik” е 
записан със серия 2002).

Тайната на създаването на чи-
нелите Paiste се крие в опита на 
поколения майстори; задълбочени 
познания по отношение на звука, 
сплавите и металите, използвани за 
производство, усърдието в работата 
и множество експерименти, с цел 
създаване на нови звуци. Резултатите, 
които получават не са случайни. Те 
са с гарантирано постоянно ниво на 
качеството на звука и изработката за 
всеки чинел, гонг или перкусионен 
инструмент, който стига до пазара.

Един от важните принципи на 
фирмата се състои в постоянно 
създаване на нови звуци: с чинели, 
гонгове и бронзови ударни инстру-
менти, в съответствие с променящи-
те се изисквания на барабанистите 
и перкусионистите. В основата на 
този стремеж лежи желанието да се 
съвмести креативния потенциал на 
музикантите и уменията на майсто-
рите, производители на музикални 
инструменти. Отделът за изследване 
и разработки се състои от членове 
на фамилията Paiste, от водещи 
производствени специалисти и от 
опитни, активно действащи бара-
банисти. Те анализират информа-
цията, получавана от музиканти по 
целия свят, след което формулират 
целите на новото производство. Ко-
гато идеите са изложени, се изготвят 

производствени параметри и се 
създават прототипи. Тези прототипи 
се тестват, анализират и подобря-
ват докато напълно съвпаднат със 
заложената идея за музикален ин-
струмент. После прототипите биват 
тествани и от топ музиканти, с които 
работи фирмата. Правят се проме-
ни и когато окончателният прототип е 
потвърден, започва производството. 
Отделът, занимаващ се с развитието 
на звука, добавя и свои оригинални 
идеи към разработките.

Често пъти, около различни марки 
музикални инструменти и апара-
тура се създава почти мистичен 
ореол, който дава на музикантите 
усещането, че се докосват до нещо 
свръхестествено. Разбира се, всеки 
чинел започва своя живот като парче 
метал, но при Paiste, може би има и 
още нещо.

Венко Поромански


