
Manylion pellach:
    029 2085 8145       harmonihomes.com  /harmonihomes1       @harmonihomes 

Ffotograffau er dangos enghreifftiau yn unig

Highfields, Llaneirwg, Caerdydd
Rhanberchnogaeth



Lleoliad yn hen bentref Llaneirwg, sy’n cynnig nifer o gyfleusterau o fewn cyrraedd canol 
dinas Caerdydd. Mae Highfields yn ddatblygiad cartrefi newydd gan Bellway.

Rydym yn cynnig cartrefi tair ystafell wely i’w prynu ar sail cytundeb 
rhanberchnogaeth:

The Shaldon

Cartref tair ystafell wely sy’n cynnwys cegin cynllun agored ac ardal fwyta, ystafell fyw & prif ystafell wely 
ensuite. 

Prisiau o £143,997 

Seiliedig ar 60% o’r gwerth - gwerth ar y farchnad agored £239,995

Llawr Gwaelod
Cegin / Ystafell fwyta 4.500m x 2.750m 14’9” x 9’0”
Ystafell fyw 3.662m x 5.257m 12’0” x 17’2”

Llawr Un
Ystafell wely 1 3.674m x 2.450m 12’0” x 8’0”
Ystafell wely 2 3.049m x 2.450m 10’0” x 8’0”
Ystafell wely 3 2.580m x 1.907m 8’5” x 6’3”



Manylion

Kitchen 

• Oergell / rhewgell integredig
• Peiriant golchi llestri integredig
• Ffwrn, hob a lwfer dur gwrthstaen

Ystafell ymolchi 
 
• Teils cerameg - ystafell ymolchi, ystafell gotiau a’r 
   ensuite
• Offer gwyn Roca, ffitiadau crôm Bristan

Tu allan

• Golau allanol, cefn a blaen y cartref
• Lawnt, cefn a blaen y cartref
• Tap allanol
• Drws ffrynt IG gyda system cloi aml-bwynt, blwch
   llythyrau, pwynt gwylio, cadwyn & cloch
• Drysau ffenestri uPVC
• Ffenestri uPVC safon uchel, colfachau ‘easy clean’ a  
   ffitiadau gwyn

Tu fewn

• Waliau a nenfydau gwyn
• Cysgodlenni ar bob ffenestr
• Gwres canolog nwy, falfiau rheiddiaduron thermostatig
• Larwm mwg cyflenwad trydan, batri wrth gefn
• System chwistrellu

Ffôn ac amlgyfrwng

• Pwyntiau teledu ystafell fyw ac ystafell wely 1 
• Pwynt BT ystafell fyw neu’r cyntedd

Beth yw Rhanberchnogaeth?

Cyfle i bobl - nad ydynt yn berchen cartref eu 
hunain - brynu cyfran o gartref newydd.

Dyfeisiwyd er mwyn helpu pobl i brynu cartref eu 
hunain, am eu bod yn methu fforddio gwneud 
hynny ar y farchnad agored.

Byddwch yn talu morgais ar eich cyfran chi o’r 
cartref ac yn talu rhent ar y gweddill. Wrth wneud 
hynny bydd y swm taladwy fel blaendal yn llawer 
llai na’r swm wrth brynu cartref ar ben eich hun, 
oherwydd bydd ond angen morgais ar eich 
cyfran chi o’r cartref.

Bydd opsiwn i gynyddu eich cyfran drwy broses 
‘staircasing’ gan gynyddu eich cyfran i 100%, gan 
ddod yn berchen o’r cartref cyfan.

Gwerthir cartrefi rhanberchnogaeth ar sail 
prydles.
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