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UNED FUSNES FODERN  
Uned 19 Parc Busnes Parc Teifi 
Aberteifi, Ceredigion SA43 1EW 
Uned gynhyrchu fodern â swyddfa ar gael i’w gosod  

 
Arwynebedd gros y llawr mewnol 1,500 ll.sg. (139.35 m.sg.) 
Ailddatblygiad o ansawdd uchel o uned ddiwydiannol fodern, olau 
Cymysgedd o wagle swyddfa agored a chaeedig  

07723 923770 



December 2009 

 
 
 
 
 

LLEOLIAD 
 

Tref farchnad, ranbarthol boblogaidd yw Aberteifi a 
leolir ar arfordir Gorllewin Cymru ac sy’n gyrchfan 
boblogaidd i dwristiaid hefyd. Mae safle’r dref ryw 25 
milltir i’r gogledd-ddwyrain o Hwlffordd ag  
Aberystwyth ryw 35 milltir i'r gogledd-ddwyrain a gellir 
cyrraedd y dref ar hyd amrywiol ffyrdd “A” o’r de a’r 
gogledd a’r dwyrain sy’n cynnig llwybrau hwylus i 
gyrraedd ati. 

 
Lleolir Parc Busnes Parc Teifi ar gyrion Aberteifi ar 
ffordd osgoi yr A487 o fewn chwarter milltir i ganol y 
dref.  
 
Mae’r Parc Busnes wedi ei hen sefydlu a’i ddatblygu 
dros gyfnod o 10 mlynedd ac mae’n cynnwys nifer o 
unedau busnes o ansawdd da a gaiff eu defnyddio gan 
gwmnïau lleol a chenedlaethol. 

 
 

DISGRIFIAD 
 

Mae’r unedau wedi eu hadeiladu o fframiau dur, 
dan do ar ongl â chladin llen. Mae gweddau’r 
unedau wedi’u gwneud o frics gyda waliau bloc 
gwydr yn y mynedfeydd blaen.   

 
Ar y wedd flaen ceir mynedfa â drws caead rholio (3.3 medr o 
uchder wrth 3.4 medr o led). 

 
Yn fewnol mae’r gofod yn cynnwys: 

 
• Ardal gynhyrchu gydag o leiaf 4.25 medr o uchder i’r 

bondo  
• Swyddfeydd integrol 
• Gwres Canolog nwy  
• Goleuo fflwroleuol  
• Llawr ganol  
• Cyfleusterau toiled. Ceir lle i barcio y tu allan yn y blaen  

 
Mae cyflendwad trydan tair gwedd gan yr uned sydd wedi 
ei gysylltu. 

 
TELERAU 

 
Mae’r unedau ar gael drwy gyfrwng rhentu ar brydles am o 
leiaf 3 blynedd gydag adnewyddu ac yswiriant llawn o’r 
newydd am rent o £3,500 y flwyddyn. 

 
Mae’n bosibl y bydd TAW yn daladwy am y rhent  a’r tâl 
gwasanaeth. 

 
MAINT MEWNOL 

 
Yn fewnol mae ardal llawr pob uned yn cynnwys 
arwynebedd gros o 1,500 sq.ft (139.35 medr sgwâr). 

 
 
 
 

TRETHI 
 

Mae gan yr adeilad Werth Ardrethol o £5,800 yn Rhestr 
2010. Mae’n bosibl y bydd tenantiaid arfaethedig yn 
gymwys am ryddhad ardrethi busnes bach – gofynnwch 
am ragor o fanylion.  

 
YMWELD A GWYBODAETH BELLACH  

 
Trefnir ymweliad drwy apwyntiad yn unig gyda’r unig asiant:: 
Stuart Hogg 
E: sh@stuarthogg.com 
Ff: 01874 622697 
S: 07723 923770 

 
 

Cod Prydlesu Busnes yng Nghymru a Lloegr  2007 
 

 
Dylech fod yn ymwybodol fod y Cod yn argymell eich bod 
yn ceisio cyngor proffesiynol cyn i chi arwyddo cytundeb 
tenantiaeth. 

 
Mae copi o’r Cod ar gael yma 
www.leasingbusinesspremises.co.uk 

 

 

www.stuarthogg.com 

. Hysbysiad Pwysig: 1. Nid yw’r manylion hyn yn rhan o unrhyw gynnig neu gontract. 2. Caiff pob datganiad sy’n 
gynwysiedig yn y manylion hyn ei wneud heb gyfrifoldeb ar ran yr asiant neu’r gwerthwr/prydleswr ac ni ddylir dibynnu ar 
unrhyw beth yn y manylion hyn fel datganiad neu gynrychiolaeth o ffaith. 3. Rhaid i bob prynwr / prydlesai arfaethedig fodloni 
ei hun ynghylch cywirdeb pob un o’r datganiadau sy’n gynwysiedig yn y manylion hyn. 4. Nid yw’r gwerthwr/prydlesai na’r 
asiant yn cynnig unrhyw gynrychiolaeth na gwarant o gwbl mewn perthynas â’r eiddo hwn nac unrhyw wasanaethau. 5. 
Mae’r holl delerau a ddyfynnir yn cynnwys TAW oni chaiff y gwrthwyneb ei ddatgan. 
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