
Snowden Road, Trelái
Perchentyaeth â Chymorth

Bydd cyfanswm o 20 o gartrefi newydd sbon 
ar y datblygiad hwn yn Snowden Road, Trelái, 
a fydd yn gymysgedd o dai cyngor i’w rhentu 
a thai 2 a 3 ystafell wely i’w gwerthu drwy 
Gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.  
Bydd yr eiddo cyntaf ar gael i’w prynu o aeaf 
2019.

Mae’r eiddo yn gyfleus o agos i Groes 
Cwrlwys, yn meddu ar gysylltiadau gwych i’r 
M4 a chanol y ddinas ac yn agos at siopau 
lleol a thrafnidiaeth gyhoeddus. 
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* mae’r llun yn argraff arlunydd o eiddo tebyg ar y safle, nid yr eiddo sydd ar werth
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lolfa / Cegin / Ystafell Fwyta
Toiled
Prif Ystafell Wely
Ystafell Wely 2
Ystafell Ymolchi
Llawr Gwaelod
Llawr Cyntaf
Cyfanswm

7.66m
1.13m
4.29m (mwy)
3.29m (mwy)
2.12m
42m²
42m²
84m²

3.45m
2.00m
3.34m (mwy)
5.55m (mwy)
2.10m

25' 2"
3' 8"
14' 1"
10' 10"
6' 11"
452ft²
452ft²
904ft²

11'4"
6'7"
10'11"
18'3"
6'11"

lolfa 
Cegin / Bwyta
Ystafell Gawod
Prif Ystafell Wely
Ystafell Wely 2
Ystafell Wely 3
Ystafell Ymolchi
Llawr Gwaelod
Llawr Cyntaf
Cyfanswm

3.47m
3.47m
1.97m
3.33m (mwy)
3.33m (mwy)
2.55m (mwy)
2.11m
47m²
47m²
94m²

4.81m
3.67m
1.91m
4.04m (mwy)
4.44m (mwy)
2.79m (mwy)
1.91m

11’ 5”
11’ 5”
6' 6"
10' 11"
10' 11"
8’ 4”
6' 11"
506ft²
506ft²
1011ft²

15’ 9”
12'  "
6' 3"
13' 3"
14' 7"
9’ 2”
6' 3"

• Adeiledd brics a blociau traddodiadol
• Mesurau effeithlonrwydd ynni yn cynnwys boeler cyfunol gradd 

A, system gwres canolog, 440mm o inswleiddio llofft, dyfais 
adfer gwres dŵr gwastraff, bylbiau ynni isel, cyfyngwyr llif ar 
dapiau, llinell ddillad gylchol. 

• Cegin lawn gydag unedau ac arwynebau o ansawdd da. 
Goleuadau tasg wedi’u is-fowntio a gofod ar gyfer nwyddau 
gwyn.

• Popty, hob a ffan echdynnu integredig hefyd wedi’u cynnwys.
• Tŷ bach llawr daear (tai 2 ystafell wely) / ystafell gawod llawr 

daear (3 ystafell wely)
• Llawr finyl effaith derw yn yr holl ofod byw lawr stâr.
• Llawr finyl llwyd yn ystafell gawod y llawr daear a’r ystafelloedd 

ymolchi.
• Ystafell ymolchi wen, gan gynnwys cawod dros y bath ar y llawr 

cyntaf.
• Pwyntiau cysylltu teledu a ffôn.
• Gwasanaeth Band Eang Ffibr cyflym iawn (FTTP) ar gael. 
• Digon o le storio, gan gynnwys cwpwrdd awyru a llofft drwy 

hatsh ac ysgol.
• Canfyddwr carbon monocsid a system chwistrellu dŵr wedi’u 

pweru gan y prif gyflenwad.
• Glaswellt yn y gerddi blaen a chefn, gydag ardal patio yn y cefn.
• Sied yn yr ardd gefn gyda stand beic. 
• Golau allanol ger y drws ffrynt a’r drws cefn.
• Cartrefi’n cydymffurfio ag egwyddorion Cartrefi Gydol Oes, 

GAD a Diogelu drwy Ddylunio.
• Rhydd-ddeiliadaeth.
• Parcio ar y safle (1 lle ar gyfer tai 2 ystafell wely a 2 le ar gyfer 

tai 3 ystafell wely)

Deddf Cam-ddisgrifio Eiddo 1991
Mae’r manylion hyn am y gwerthiant at ddibenion canllawiau cyffredinol yn unig. Nid ydynt yn 
ffurfio unrhyw ran o gynnig neu gontract. Nid ydym wedi cynnal arolwg strwythurol ar yr eiddo 
nac unrhyw wasanaethau. Nid yw unrhyw o’r gosodiadau penodol y sonnir amdanynt yn y 
manylion hyn wedi eu profi.  Rhoddir yr holl luniau, mesurau, cynlluniau llawr a phellteroedd y 
cyfeirir atynt fel canllaw yn unig ac ni ddylid dibynnu arnynt wrth brynu carpedi a gosodiadau 
eraill. Rhoddir manylion prydles, taliadau gwasanaeth a rhent tir (lle bo’n berthnasol) yn unig a 
dylid eu cadarnhau gyda thrawsgludwr trwyddedig cyn cyfnewid contractau.

(*100% Pris - £157,500)
70% Pris Prynu £110,250*

Lleiniau 2 a 3 (Math Tŷ K1)

Lleiniau 1 a 4 (Math Tŷ D)

(*100% Pris - £192,500)
70% Pris Prynu  £134,750*

Argraff Arlunydd - Drychiadau

› TŶ CANOL Â 2 YSTAFELL WELY

› TŶ PEN TERAS Â 3 YSTAFELL WELY

 › Manylion Eiddo

Cegin Ystafell Ymolchi


