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Manyleb y Gylchfan a'r Arwydd Ffiniau

Arwydd Cylchfan A

Arwydd Cylchfan B

Arwydd Ffin A

Maint cyfan: 1500mm o led x 650mm o uchder
Maint y noddwr:1500mm o led x 400mm o uchder

Gall arwydd y noddwr gynnwys:
logo/enw'r cwmni
llinell fachu resymol fer, un pwynt 
cyswllt (naill ai rhif ffôn / cyfeiriad / 
cyfeiriad gwe)
dim manylion cyfeiriadol

ddibenion enghreifftiol yn unig

ddibenion enghreifftiol yn unig

ddibenion enghreifftiol yn unig

Maint cyfan: 1000mm o led x 600mm o uchder
Maint y noddwr:1000mm o led x 350mm o uchder

Gall arwydd y noddwr gynnwys:
logo/enw'r cwmni
llinell fachu resymol fer, un pwynt 
cyswllt (naill ai rhif ffôn / cyfeiriad / 
cyfeiriad gwe)
dim manylion cyfeiriadol

Adranyr awdurdod:3760mmo led x 2810mmouchder
Adran y noddwr: 3760mm o led x 936mm o uchder

Gall arwydd y noddwr gynnwys:
logo/enw'r cwmni
DAU o’r canlynol: neges / rhif ffôn / cyfeiriad / 
gwefan

Welcome to the

Please respect our beautiful coastline and countryside

Parchwch ein harfodir hardd a’n cefn gwlad os gwelwch yn dda

VALE OF GLAMORGAN

Croeso i

FRO MORGANNWG

Gefeilliwyd â / Twinned with:  Fecamp            Mouscron            Rheinfelden

Eich Neges Yma

Eich Neges Yma

Eich Neges Yma



Arwydd Ffin B

ddibenion enghreifftiol yn unig

Gefeilliwyd â / Twinned with:  Fecamp            Mouscron            Rheinfelden

FRO MORGANNWG
Croeso i

VALE OF GLAMORGAN

Parchwch ein harfodir hardd a’n cefn gwlad os gwelwch yn dda

Please respect our beautiful coastline and countryside

Welcome to the

Arwydd Ffin C

ddibenion enghreifftiol yn unig

Welcome to the

Please respect our beautiful coastline and countryside

Parchwch ein harfodir hardd a’n cefn gwlad os gwelwch yn dda

VALE OF GLAMORGAN

Croeso i

FRO MORGANNWG

Gefeilliwyd â / Twinned with:  Fecamp            Mouscron            Rheinfelden

Eich Neges Yma

Eich Neges Yma

Adranyr awdurdod:2510mmo led x 1875mmouchder
Adran y noddwr: 2510mm o led x 625mm o uchder

Gall arwydd y noddwr gynnwys:
logo/enw'r cwmni
DAU o’r canlynol: neges / rhif ffôn / cyfeiriad / 
gwefan

Adranyr awdurdod:1505mmo led x 1120mmouchder
Adran y noddwr: 1505mm o led x 370mm o uchder

Gall arwydd y noddwr gynnwys:
logo/enw'r cwmni
DAU o’r canlynol: neges / rhif ffôn / cyfeiriad / 
gwefan


