
Y PROSIECT

AILFODELU 
DERBYNFA

Y CLEIENT

RFD Beaufort

GWERTH Y CONTRACT

£100K 
Traddodiadol

Y NOD

Y prosiect yma oedd canolbwynt gwaith uwchraddio mawr ar
safle RFD Beaufort ym Mhenbedw. Nid oedd y brif dderbynfa
flaenorol yn drawiadol iawn i’r ymwelwyr hynny a fyddai’n dod
yma o Brydain a gwledydd eraill y byd. Ynghyd â phenseiri KKA
roedd yr isod i gael ei weddnewid.

Ar y tu mewn, gofynnodd y cleient i’r prosiect ddefnyddio
lliwiau brandio newydd i ddarparu ystafell aros a derbynfa
fodern a ffres. Cychwynnodd y prosiect gyda chyllideb
gyfyngedig a dyddiad cwblhau optimistaidd. Y rheswm am y
dyddiad yma oedd bod uwch ymwelydd o’r rhiant-gwmni’n
ymweld â’r safle.
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Y DULL

Roedd sylfeini a gwaith dur strwythurol yn ffurfio’r ffrâm
newydd sy’n gwella wynebwedd y tu blaen. Rhoddwyd cladin
ar hwn o waith bloc ac roedd trawstiau bocs pren diaffram yn
ffurfio strwythur y to a phanelau sinc dilynol yn allanol ac ar y
tu mewn.

Ar y tu mewn, cafodd y lle cyfan ei stripio yn ei ôl. Cyflwynwyd
nenfwd nofiol gyda goleuadau codi yn lle goleuadau to drud.
Cyflwynwyd gorffeniadau newydd i gyd-fynd â’r ddesg
dderbynfa fodern oedd wedi’i theilwra’n arbennig, ynghyd â
wal nodwedd mdf wedi’i chwistrellu

Y CANLYNIADAU

Mae’r prosiect cyfan yn darparu’r cydbwysedd delfrydol rhwng
gwydnwch a nodweddion esthetaidd. Mae’r wyneb blaen
gyda’r cladin yn gynnyrch sinc naturiol gyda gwydro ffasedaidd
sy’n ffocws trawiadol i fasnach leol sy’n pasio

Mae’r lle aros wedi’i addurno’n ddeniadol yn lliwiau
corfforaethol y cwmni

CRYNODEB

Mae’r cleient wrth ei fodd gyda’r cyfleuster cyflawn a
rhoddodd ei ddiolch i HE am ddarparu’r adeilad mwyaf
trawiadol yn y grŵp

Cwblhawyd y prosiect cyn yr ymweliad pwysig yn unol â’r
targed.

Cytunwyd ar y cyfrif terfynol o fewn cyllideb y cleient.
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