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Mae Delivery Solutions (Delsol) Ltd yn cynnig
atebion logisteg integredig i gwsmeriaid fel
eich bod chi'n gallu dosbarthu eich cynnych
yn ddiogel ar draws y DU a'r byd.

Mae Delivery Solutions (Delsol) Ltd yn cynnig atebion
logisteg integredig i gwsmeriaid fel eich bod chi'n
gallu dosbarthu eich cynnych yn ddiogel ar draws y
DU a'r byd.

Rydyn ni'n ymfalchïo mewn sicrhau gwasanaeth
cwsmeriaid o'r safon uchaf a bob amser yn ceisio
mynd yr ail filltir i ddiwallu eich anghenion. Ein
cwsmeriaid yw ein heiriolwyr pennaf, ac maen nhw'n
anfon gwaith newydd atom ni'n gyson.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi tyfu o
gwmni bach oedd yn cludo parseli i fusnes sy'n
cynnig atebion dosbarthu o bob math i'n cwsmeriaid.

Fel cwmni annibynnol, rydyn ni'n gallu buddsoddi 
yn y tymor hir, boed hynny'n golygu cynnig
gwasanaethau newydd, ychwanegu cerbydau newydd
at ein fflyd, agor warws wedi'i achredu gan
Gonsortiwm Manwerthu Prydain neu integreiddio'r
technolegau diweddaraf.



DOSBARTHU PARSELI

Rydyn ni'n cludo parseli unigolion preifat a busnesau o bob math, gan
arbenigo mewn gwasanaethau dosbarthu dros nos. Rydyn ni hefyd yn 
cynnig gwasanaethau cludo rhyngwladol ac ar yr un diwrnod. 

Ar ôl i'r parseli gael eu casglu maen nhw'n cael eu prosesu a'u symud i'n
canolfannau dosbarthu sydd wedi'u lleoli mewn mannau strategol ar draws 
y DU, oddi yno maen nhw'n cael eu dosbarthu i unrhyw leoliad yn y byd.

Rydyn ni bob tro'n dosbarthu parseli ar amser i swyddfeydd, ffatrïoedd a
chartrefi ar draws y rhanbarth. Mae modd i gwsmeriaid deilwra eu gwasanaeth
i ddiwallu anghenion pob llwyth, gan ein bod ni'n cynnig opsiynau diwrnod
canlynol ar amser penodol ynghyd â gwasanaeth dosbarthu ar yr un diwrnod.
Gan ddefnyddio ein system dracio a hysbysu ar-lein, gallwn ddilyn taith eich
llwyth gan roi tawelwch meddwl i chi fod eich parsel yn cael ei gludo gan y
rhwydweithiau logisteg mwyaf proffesiynol yn y DU.

DOSBARTHU PALEDAU

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth dosbarthu llawn i gwmnïau ar draws 
Gogledd-orllewin Lloegr a Gogledd Cymru.

Dosbarthu paledau mewn rhwydwaith yw'r dull mwyaf effeithiol ac effeithlon
o gludo llwythi unigol a lluosog o baledau ar draws y DU a'r byd.

Rydyn ni'n rhan o The Pallet Network, y system both a breichiau fwyaf yng
Nghanolbarth Lloegr sy'n sicrhau bod eich paledau'n cael eu casglu a'u
dosbarthu gan arbenigwyr sydd â gwybodaeth leol am ardaloedd daearyddol
penodol.

Rydyn ni'n cynnig atebion logisteg hollol hyblyg a gallwn gludo paledau unigol
neu lwythi llawn. Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth lifft ôl i gyfeiriadau preifat,
masnachol, diwydiannol a manwerthu. Mae modd i gwsmeriaid nodi amser
dosbarthu a dilyn llwythi ar-lein.

BETH RYDYN NI'N EI WNEUD
Ein nod yw cynnig ystod eang o atebion dosbarthu 
a storio i'n cwsmeriaid.



STORIO

Mae storio yn un o'r rhannau o'n busnes sy'n tyfu gyflymaf.

Mae gennyn ni warws 120,000 troedfedd sgwâr wedi'i achredu gan Gonsortiwm
Manwerthu Prydain sydd â lle i gwsmeriaid storio rhwng 10 a 9,000 o baledau.

Mae'n estyniad naturiol o'r atebion dosbarthu a storio rydyn ni'n eu cynnig i'n
cwsmeriaid. Mae lle i baledau a chynhwysyddion o bob maint, a byddan nhw'n
cael eu storio mewn system o reseli sych a diogel.

Rydyn ni'n cynnig y diweddaraf mewn rheoli stoc a stocrestrau fel eu bod nhw'n
gwybod yn union beth sydd gennyn ni ar unrhyw adeg benodol.

Mae ein cyfleusterau storio wedi tyfu'n raddol, a bellach rydyn ni'n cynnig
gwasanaethau sydd â gwerth ychwanegol fel paratoi archeb, ail-stacio, dewis a
phacio a gwaith unioni.

DOSBARTHU AR YR UN DIWRNOD

Boed yn ddogfen unigol neu'n llwyth llawn o baledau, fe wnawn ni ei ddosbarthu
ar yr un diwrnod.

Dosbarthu ar yr un diwrnod yw'r ffordd gyflymaf o ddosbarthu eich cynnyrch
neu'ch dogfennau.

Mae'r llwythi'n cael eu casglu a'u dosbarthu gan yr un cludwr er mwyn sicrhau
cludiant di-dor yn yr amser cyflymaf posib. 

O feiciau modur i lorïau cymalog, mae ein fflyd helaeth ac amrywiol yn sicrhau
bod eich nwyddau yn cael eu dosbarthu'n brydlon.



CLUDO NWYDDAU

Rhan arall o fusnes Delsol sy'n tyfu'n gyflym yw cludo nwyddau. Mae'n 
rhan allweddol o'n hymrwymiad i ddarparu atebion dosbarthu cyflawn i'n
cwsmeriaid.

Boed gennych chi lwyth un-tro neu anghenion mwy rheolaidd, rydyn ni'n
cynnig gwasanaeth dosbarthu cyflym, hyblyg a syml y gallwch chi ddibynnu
arno.

Mae pob llwyth yn cael yr un lefel o wasanaeth cwsmeriaid a sylw i fanylder.
Rydyn ni'n cynnig gwasanaethu dosbarthu a chasglu o fewn tir mawr y DU 
ar gyfer llwythi trelar llawn a llwythi i fwy nag un lleoliad.

CEMEGION PERYGLUS

Mae Delsol yn rhan o The Hazchem Network, yr unig rwydwaith dosbarthu
paledau sydd wedi ymrwymo i ddosbarthu cemegion.

Mae'r rhwydwaith yn cynnig gwasanaeth diwrnod nesaf sydd â phrisiau clir,
sy'n syml ac sydd â sicrwydd 100%.

Dim ond cwmnïau cludo nwyddau peryglus gorau'r DU sydd yn rhan o'r
rhwydwaith arbenigol hwn. Mae'r nwyddau yn gallu cynnwys paent,
toddyddion, cemegion arbenigol a chynhwysion bwyd crai.

Mae'r gwaith Cemegion Peryglus wedi'i leoli mewn safle arbennig 10 erw 
yn Hinckley ac mae'n cael ei reoleiddio a'i archwilio'n drylwyr.

Mae tua 50 aelod o'r rhwydwaith, yn dosbarthu dros 2,000 o baledau 
bob nos.



RHYNGWLADOL

Ble bynnag yn y byd mae angen cludiant arnoch chi, mae gan Delsol yr ateb.

Rydyn ni'n symleiddio cludiant rhyngwladol er mwyn darparu gwasanaeth
cludo rhyngwladol sy'n ddibynadwy a chost effeithiol. Boed eich nwyddau'n
cael eu cludo ar y ffordd, ar long neu ar awyren, mae ein rhwydweithiau
trafnidiaeth rhyngwladol yn sicrhau bod pob llwyth yn cael ei ddosbarthu ar
amser i unrhyw leoliad ar draws y byd.

CLUDO NWYDDAU AR AWYRENNAU

Rydyn ni’n cyfuno ein rhwydwaith ffyrdd helaeth â’n partneriaid hedfan 
i ddarparu gwasanaethau maes awyr a drws i ddrws ym mhedwar ban byd.
Gallwn ni allforio llwythi o unrhyw gyfeiriad yn y DU i unrhyw leoliad ar draws
y byd trwy ddefnyddio ein canolfannau cludo nwyddau ar awyrennau. 
Nod ein hadran gludiant rhyngwladol ymrwymedig yw cynnig y daith fwyaf
economaidd ac effeithlon posib.

CLUDO NWYDDAU AR LONGAU

Rydyn ni'n gallu cynnig gwasanaethau môr gludiant rhyngwladol ar gyfer
cynhwysyddion llawn neu lwyth rhannol o unrhyw gyfeiriad yn y DU i'r rhan
fwyaf o leoliadau ar draws y byd. Rydyn ni'n cyfuno ein rhwydwaith ffyrdd
cenedlaethol â gwasanaethau ein partneriaid môr gludiant er mwyn darparu
cludiant rhyngwladol ar y môr i bob cyfandir. Mae ein hadran drafnidiaeth
ryngwladol yn gwneud defnydd o'n rhwydwaith o borthladdoedd môr er
mwyn darganfod y llwybr cyflymaf a mwyaf cost effeithiol ar gyfer eich llwyth.
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CANGEN CAER

Glendale Park, Glendale Avenue, Sandycroft CH5 2QP

Rhif Ffôn: 01244 525090

E-bost: info@deliverysolutions.co.uk

CANGEN CAERNARFON

Warws Bryn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1TU

Rhif Ffôn: 01248 679933

E-bost: info@deliverysolutions.co.uk 

www.deliverysolutions.uk.com 

DELIVERY SOLUTIONS (DELSOL) LTD

DYMA SYDD GAN EIN
CWSMERIAID I'W DDWEUD

"Mae Delsol yn hyblyg, yn bositif ac yn broffesiynol, ac mae eu gyrwyr yn
gyfeillgar a dibynadwy. Mae eu meddalwedd yn hawdd i'w ddefnyddio ac
mae tracio llawn ar gael ar gyfer ein llwythi. Fel ni, mae gwasanaeth
cwsmeriaid ardderchog yn bwysig iddyn nhw ac maen nhw wastad yn hapus
i helpu os oes unrhyw broblemau'n codi." 
HALEN MÔN

"Mae Delsol yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae'r
gwasanaeth yn hyblyg i ddiwallu ein hanghenion, ac rydyn ni'n defnyddio'r
gwasanaeth rhyngwladol a'r gwasanaeth cenedlaethol. Mae ganddyn nhw
yrwyr cyfeillgar a dibynadwy sydd wastad yn barod i helpu pe bai unrhyw
broblemau'n codi." 
GOOD WINES ONLINE 

"Mae Delsol wastad yn cynnig gwasanaeth gwych!  Mae rhywun wastad
ar gael i'ch helpu."
MONA LIFTING

"Mae Delsol yn wych, mae'r staff i gyd yn ardderchog." 
TAYNA

"Rydyn ni wedi bod yn defnyddio Delsol fel eich prif ddarparwr gwasanaethau
casglu a dosbarthu ers blynyddoedd. Rydyn ni'n wastad yn hapus gyda'r
gwasanaeth. Mae'r staff yn gyfeillgar ac yn wybodus, ac maen nhw wastad yn
gallu helpu." 
DEE COMMUNICATIONS

Ŵ

"Rydyn ni wedi bod yn defnyddio Delsol ers blynyddoedd ac mae'r
gwasanaeth heb ei ail." 
GRWP PHARMAVET


