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Mae un o drigolion Sir Gaerfyrddin yn byw gyda’i 2 blentyn ifanc mewn cartref
pâr. Roedd hi'n cynhesu ei chartref gyda hen foeler nwy aneffeithlon a gafodd
ei osod fwy na 20 mlynedd yn ôl. Daeth hi o hyd i Nyth ar y we a galwodd y
swyddfa am gyngor.

" Yr unig beth wnes i oedd alw’r swyddfa a gwnaethant yr holl waith yn gyflym”
Ym mis chwefror 2015 wnaeth Nyth cyfnewid yr hen foeler ar gyfer boiler nwy
newydd gyda 9 wresogydd newydd. Mae'r preswylydd wedi gweld newid
cadarnhaol ariannol ers cyfnewid y boiler, “nid oes arogl llaith ac mae'n
gynhesach. Aeth fy gwariant o £1 yr awr ar nwy i 60c yr awr.”

Yn ogystal a weld newid ariannol mae hi hefyd yn weld newid gadarnhaol yn
ei hunain ac hefyd yn ei mab ers cyfnewid y boiler. “Rydw i wedi ennill mwy o
hyder wrth ddelio â chwmnïau oherwydd gwasanaeth cwsmeriaid gwych Nyth
ac yn caru y ffaith fy mod yn deall popeth am eu bod mor hawdd i ddelio â.
Mae fy mab yn anabl ac mae ganddo barlys yr ymennydd ac yn dioddef yn
ddrwg gyda crampiau o ganlyniad i'r oerfel . Mae hynny wedi mynd nawr.
Diolch”
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Wnaeth un o drigolion Powys, 73 oed, a'i wraig clywed am Nyth mewn amser,
“Yr wyf yn dal yn diolch fy sêr lwcus wnes i dood o hyd i Nyth”. Wnaeth y
preswylydd ffonio Nyth ar ôl clywed amdanom ni trwy ffrind i’r teulu cyn iddynt
cytuno i dyfynbris ar gyfer boeler newydd sbon ar ôl i'w boeler presennol dod
yn annibynadwy ac yn gweithio'n ysbeidiol.

Ar ôl cymhwyso ar gyfer cymorth Nyth wnaeth syrfëwr yn argymell boeler nwy
newydd. Anfonodd Nyth y swydd i Tempo i gwblhau . Gyda chyfathrebiadau
clir a phawb sy'n gysylltiedig, roeddem yn gallu sicrhau gosodiad esmwyth y
boiler a creu cyn lleied o drafferth ag y bo modd yn enwedig gan fod un o'r
trigolion yn dioddef gorddryswch.

Maent yn teimlo bod y system wresogi newydd wedi gwneud gwahaniaeth
mawr iddynt a'u cartref, “Mae'r boeler newydd yn fwy effeithlon achos y
thermostatau . Gallwn rholi’r rheiddiaduron yn unigol . Rydym ond angen
ddefnyddio’r boeler un awr y dydd. Roedd yn anodd i cwrdd â'r taliadau ar
boeler newydd, rwyf wedi ymddeol ac mae fy ngŵr yn sâl . Rydym yn 
gwerthfawrogi'n fawr y cynhesrwydd a'r rheolaeth ohono.”


