
Y PROSIECT

SHEFFIELD A 
NOTTINGHAM

Y CLEIENT

GREAT BEAR 
LOGISTICS

GWERTH Y  CONTRACT 

£1.1M

Y NOD

Dewiswyd Hollingsworth Group i uwchraddio cyfleusterau
newydd eu caffael yn ardaloedd Sheffield a Nottingham ar yr
un pryd

NOTTINGHAM

Roedd y prosiect yn gofyn dymchwel swyddfa deulawr
sylweddol ei maint yn cynnwys gwyro gwasanaethau presennol
y safle. Yna ail osodwyd y darn oedd yn ffinio â’r prif warws
gyda gwaith brics a chladin a’r pafin caled yn ôl-troed yr
adeilad, gyda draeniad a tharmac.

Roedd y gwaith ar y wal flaen yn gofyn tynnu’r hen ffasâd, yn
cynnwys lefelwyr doc a drysau diwydiannol a gosod rhai
newydd yn eu lle. Roedd gan y darn o flaen y ffasâd newydd
lawr concrit caled newydd

SHEFFIELD

Roedd y prosiect yma’n gofyn gosod gweithle GF o fewn y
warws presennol. Roedd y gweithle yma’n cynnwys
swyddfeydd, cyfleusterau toiled a ffreutur mawr

www.hollingsworthgroup.co.uk



Y DULL

Roedd y ddau brosiect yn rhai dylunio ac adeiladu. Roedd
prosiect Nottingham yn gofyn datrys problemau rhyngwynebu
cymhleth i wella’r estheteg ac i sicrhau bod y pecyn drws a
lefelydd doc yn addas i’w bwrpas. Roedd prosiect Sheffield yn
cynnwys asesu’r gwasanaethau mecanyddol a thrydanol
presennol a gwneud y defnydd gorau o’r lle presennol gan
gyflwyno systemau annibynnol newydd.

Yn ystod y ddau brosiect roedd yn rhaid i ni weithio o amgylch
contractwyr eraill ar y safle gan ymdopi hefyd gyda
chyrhaeddiad cynnyrch a ddarparwyd i’r safle’n gynnar am ein
bod wedi darparu mynediad cynnar.

Dewiswyd contractwyr ar y ddau safle o gadwyn gyflenwi
rheolaidd Hollingsworth Ellery a’u gosod yn lleol. Felly cafodd y
safonau adeiladu a gorffen eu darparu i lefel uwch

Roedd angen i Hollingsworth Ellery hefyd helpu gyda
phecynnau contractwyr eraill drwy gydol y cyfnod er mwyn
cynorthwyo gydag elfennau adeiladu oedd yn dechrau mynd ar
ei hôl hi

Y CANLYNIADAU

Trosglwyddwyd y ddau brosiect yn unol â dyddiad y rhaglen
adeiladu

Roedd Great Bear wedi synnu’n fawr gyda’r rheolaeth a
gadwyd ar y ddau brosiect yn enwedig am eu bod bellter o’r
brif swyddfa

Ni chofnodwyd unrhyw ddamweiniau na digwyddiadau yn
ystod y naill broses na’r llall. Roedd prosiect Nottingham yn
cynnwys gwaith ar lefel hynod o uchel a threfnau dymchwel
cymhleth o amgylch mannau gweithio byw eraill.

CRYNODEB

Mae Great Bear yn parhau i gynnwys Hollingsworth Ellery yng
nghamau cynnar eu prosesau o gaffael prosiectau newydd.
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