
Ffurflen Archebu
Post: 
Cwblhewch y ffurflen hon ac 
anfonwch eich siec (yn daladwy 
i Semaphore) neu fanylion 
eich Cerdyn Credyd/Debyd i: 
Semaphore Display, Uned 16, 
Pacific Road, Caerdydd, CF24 5HJ

E-bost:
Gallwch sganio eich archeb gyda 
manylion eich cerdyn credyd/debyd 
a’i hanfon i:  
sales@semaphoredisplay.co.uk

Ymholiadau:
Os oes gennych unrhyw 
ymholiadau, ffoniwch  
02920 224111. Yn anffodus, ni ellir 
cymryd archebion dros y ffôn. 

CWBLHEWCH MEWN LLYTHRENNAU BRAS.  CADWCH GOPI O’CH ARCHEB.

Enw:

Sefydliad:

Cyfeiriad:

          Cod Post:

Rhif Ffôn:

Cyfeiriad Cyflenwi (os yw’n wahanol):

         Cod Post:

Disgrifiad o’r Arwydd Maint Pris fesul 
eitem

Nifer sydd 
ei angen 

Cyfanswm £

A. Arwydd taflunio mawr dwy ochr wedi’i oleuo 595mm (ll) x 840mm (u) 
x 100mm (d) £612.91

A1. Arwydd taflunio mawr dwy ochr wedi’i oleuo 280mm (ll) x 840mm (u) 
x 90mm (d) £514.21

B. Arwydd allanol mawr un ochr wedi’i oleuo 595mm (ll) x 840mm (u) 
x 90mm (d) £537.94

B1. Arwydd allanol mawr un ochr wedi’i oleuo 280mm (ll) x 840mm (u) 
x 90mm (d) £453.14

C. Arwydd taflunio bach dwy ochr wedi’i oleuo 284mm (ll) x 390mm (u) 
x 90mm (d) £471.42

C1. Arwydd taflunio bach dwy ochr wedi’i oleuo 130mm (ll) x 390mm (u)  
x 90mm (d) £403.34

D. Arwydd allanol bach un ochr wedi’i oleuo 284mm (ll) x 390mm (u) 
x 90mm (d) £421.37

D1. Arwydd allanol bach un ochr wedi’i oleuo 130mm (ll) x 390mm (u)  
x 90mm (d) £394.84

E. Arwydd arddangos taflunio mawr dwy ochr 
heb ei oleuo sy’n hongian, gyda braced 390mm (ll) x 560mm (u) £532.71

F. Arwydd panel taflunio canolig dwy ochr heb 
ei oleuo 255mm (ll) x 360mm (u) £320.00

G. Arwydd arddangos gwastad allanol mawr 
un ochr

560mm (ll) x 390mm (u) 
x 20mm (d) £186.35

H. Arwydd arddangos gwastad allanol canolig 
un ochr

210mm (ll) x 300mm (u) 
x 20mm (d) £171.32

I. Arwydd arddangos gwastad allanol bach 
un ochr

150mm (ll) x 210mm (u)  
x 20mm (d) £167.86

J. Arwydd alwminiwm wedi’i argraffu 210mm (ll) x 300mm (u) 
x 3mm (d) £29.70

K. Arwydd alwminiwm wedi’i argraffu 365mm (ll) x 120mm (u)  
x 3mm (d) £29.57



Ffurflen Archebu
Nodwch eich achrediad Croeso Cymru (e.e. Gwely a Brecwast 4 
seren, Gwesty 3 seren, Atyniad i Ymwelwyr â Sicrwydd Ansawdd):

Mae’n bosibl gweithgynhyrchu arwyddion ‘untro’ i faint arbennig. Os ydych yn teimlo bod  
angen y gwasanaeth hwn arnoch, cysylltwch â Semaphore Display i gael rhagor o wybodaeth  
a chostau.

Prisiau:  Mae’r prisiau’n cynnwys costau cyflenwi a TAW ar y gyfradd gyfredol – bydd derbynneb TAW 
wedi’i chynnwys mewn nodyn cludo gyda phob eitem.

Cyflenwi: Caiff pob arwydd ei wneud ar archeb. Caniatewch 28 diwrnod i’r arwydd gael ei gyflenwi.

Tynnu i lawr Dylai’r sawl sy’n gadael y cynllun dynnu i lawr unrhyw arwyddion. 
arwyddion: 

Cyfnewid:  Gellir cyfnewid arwyddion a gaiff eu harchebu’n anghywir. Fodd bynnag, codir cost gweinyddu  
o £10 yn ogystal â chost postio ar gyfer y cyfleuster hwn.

Gosod: Mae costau gosod yn dibynnu ar y lleoliad ac arolwg o’r safle.

Byddwch cystal â chyflenwi arwyddion fel y nodir uchod.

Amgaeaf siec am £

Codwch y swm canlynol ar fy Ngherdyn Credyd/Debyd.

Enw ar y cerdyn:

Rhif y cerdyn:

Cod Diogelwch 3 Digid:

Dyddiad Dechrau:

Dyddiad Dod i Ben:

Rhif Dosbarthu (os yw’n gymwys):

Llofnodwyd:

Enw:

Swydd:

Dyddiad:

Rhif y Gwaith           At Ddefnydd Swyddfa yn Unig

Dyddiad Derbyn

Achrediad wedi’i Dilysu gan Croeso Cymru

WG39709 / © Hawlfraint y Goron 2020


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	12a: 
	13: 
	13a: 
	14: 
	14a: 
	15: 
	15a: 
	16: 
	16a: 
	17: 
	17a: 
	18: 
	18a: 
	19: 
	19a: 
	20: 
	20a: 
	21: 
	21a: 
	22: 
	22a: 
	23: 
	23a: 
	24: 
	24a: 
	25: 
	25a: 
	26: 
	26a: 
	Text2: 
	T2: 
	T3: 
	T4: 
	T5: 
	T6: 
	T7: 
	T8: 
	T10: 
	T11: 
	T12: 
	T13: 
	T14: 
	T15: 


