
Highfields, Pentref Llaneirwg, Caerdydd 

Wedi’i leoli ym Mhentref Llaneirwg, sy’n elwa o’r 

amwynderau niferus o amgylch canol dinas 

Caerdydd, mae Highfields yn ddatblygiad o 

gartrefi newydd modern gan Bellway. 

Mae gennym cartref dwy ystafell wely ar gael i’w prynu ar 

sail ecwiti a rennir: 

Charfield - Ar werth am £126,750 (cyfran ecwiti o 65% –

Gwerth y farchnad yw £195,000)

Mae’n bosibl caffael ecwiti o 100% o’ch cartref neu gallwch ad-dalu’r 

gyfran ecwiti 35% pan fyddwch yn gwerthu’r eiddo. Bydd hyn yn seiliedig 

ar werth y farchnad ar yr pryd. 



Gwybodaeth am yr Eiddo

• Rhydd-ddaliad

• Adeiladwaith bric a bloc traddodiadol

• Mae mesurau ynni effeithlon yn cynnwys system wresogi ganolog 

bwyler cyfunol gradd ‘A’, insiwleiddiad llofft a gosodiadau golau ynni 

effeithlon 

• Cartrefi yn cydymffurfio ag egwyddorion Diogelu drwy Ddylunio

• Cegin lawn ag unedau a byrddau gwaith o ansawdd da a lle ar gyfer 

nwyddau gwyn. Darperir popty, stof a lwfer

• Llawr Novlon Aquagrip yn y gegin, yr ystafell ymolchi a’r tŷ bach 

• Tŷ bach ar y llawr gwaelod 

• Swît ystafell ymolchi gwyn, gyda chawod dros y bath a sgrin ar y llawr 

cyntaf

• System datgelu tân a gwres a thaenellu trydanol

• Gwair i'r ardd flaen a chefn gyda phatio hefyd yn y cefn

• Golau allanol wrth y drws ffrynt a’r drws cefn 

• Man/nau parcio 

• Ffi gwasanaeth misol sy'n talu am gynnal yr ardaloedd cymunedol 

Deddf Cam-ddisgrifio Eiddo 1991 

Dim ond canllaw cyffredinol yw’r manylion gwerthu hyn,    ac nid ydynt yn rhan o gynnig nac o 

gytundeb.  Nid ydym wedi cyflawni arolwg strwythurol o’r eiddo ac nid yw unrhyw wasanaethau, offer 

gosodiadau penodol yn y manylion hyn wedi’u profi.  Rhoddir yr holl ffotograffau, mesuriadau, 

cynlluniau llawr a phellteroedd y cyfeirir atynt fel canllaw yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt wrth brynu 

carpedi a darnau gosod a gosodiadau eraill.  Rhoddir manylion prydles, costau gwasanaeth a rhent tir 

(lle bo’n berthnasol) fel canllaw yn unig a dylent gael eu gwirio a'u cadarnhau gan drawsgludwr 

trwyddedig cyn cyfnewid contractau.

Lleoliad - Highfields, Church 

Road, Pentref  Llaneirwg, CF3 

6YA 

Caiff pob eiddo eu dyrannu i 

ymgeiswyr sydd wedi cofrestru 

ar restr aros Perchentyaeth â 

Chymorth â Chyngor Caerdydd. 

I gofrestru neu ofyn am becyn 

cais: 

E-bost: LCHO@caerdydd.gov.uk

/ Ffôn: 029 2087 1948

mailto:LCHO@caerdydd.gov.uk



