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To arrange a collection
01437 763223
Mae siopau Paul Sartori’n
derbyn eitemau o ansawdd
sy’n cael eu hanrhegu.
Gwiriwch y wefan er mwyn
dod o hyd i’r siop agosaf
atoch chi. Bydd y cwmni’n
casglu eitemau mawr sy’n
cael eu hanrhegu, er
enghraifft dodrefn neu
lwythi mawr o roddion, yn
rhad ac am ddim. I drefnu
casgliad, cysylltwch â
warws Paul Sartori yn
Snowdrop Lane. Ni allwn
dderbyn fideos, dillad
brwnt, bric-a-brac sydd
wedi torri neu ddodrefn
clustogog nad yw’n
cynnwys labeli tân.

www.pembrokeshire-frame.org.uk/

www.paulsartori.org

Os yw eich eitemau o ansawdd digon
da, efallai y dylech chi ystyried eu
hanrhegu nhw i’ch teulu, ffrindiau,
cymdogion neu elusen / grŵp
cymunedol lleol. Mae manylion
opsiynau rhad ac am ddim
ar gael isod.

%

To arrange a collection
01437 779442
Mae FRAME yn darparu
gwasanaeth casglu rhad ac
am ddim ar gyfer eitemau
cartref swmpus sydd mewn
cyflwr digon da i’w hailddefnyddio ac sy’n
cynnwys labeli tân
swyddogol. Gallwn gasglu’r
eitemau canlynol: gwelyau,
soffas, matresi, byrddau,
cadeiriau, wardrobau ac ati,
yn ogystal â phob math o
nwyddau cartref, gan
gynnwys bric-a-brac, ond
nid eitemau trydanol.
Mae’n bosibl anrhegu
eitemau i unrhyw un o
ganghennau FRAME ym
Mhont Myrddin, Doc Penfro
neu Wdig. Oriau gwaith:
9am-5pm, dydd Llun i
ddydd Gwener.

www.facebook.com/thepembrokeshireremakerycic/

Opsiynau Ailgylchu ac
Ailddefnyddio
Gwastraff Swmpus
%

To arrange a collection
07979 470517
Email:
remakerypembrokeshire@gmail.com

Ein nod yw ail-addysgu'r
gymuned leol yn y gwaith o
drwsio ac atgyweirio, gan
weithio tuag at blaned fyw,
ddiwastraff. Rydym yn cynnal
digwyddiadau caffi trwsio rhad
ac am ddim, yn cynnig
gweithdai penodol, dan
arweiniad yr hwylusydd, sy’n
canolbwyntio ar waith trwsio
ac uwchgylchu, a
chymorthfeydd atgyweirio 1:1.
Rydym hefyd yn darparu
canolfan wybodaeth, ecoailddefnyddio a manwerthu
lle'r ydym yn gwerthu eitemau
cartref ail-law fforddiadwy, o
ansawdd, wedi'u trwsio a'u
huwchgylchu, gan gynnwys
dodrefn pren, gliniaduron,
eitemau mecanyddol a
nwyddau trydanol sylfaenol i’r
cartref. Rydym yn derbyn
rhoddion o eitemau sydd wedi
cael ychydig o ddefnydd, ar
gyfer eu hailddefnyddio.
Gallwn dderbyn beiciau, offer
garddio a pheiriannau (trydan
a phetrol), celfi pren bychain,
gliniaduron, a nwyddau
trydanol bychain i’r cartref.
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