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Viridor
Yn rhan o Grŵp Pennon y FTSE 100 yn y DU, mae Viridor yn defnyddio 
gwastraff gan ei newid yn ddeunydd y gellir ei ailgylchu, deunydd craidd ac 
ynni o safon uchel.

Mae’n cynnig ystod fawr o wasanaethau gan gynnwys cyngor ar ailgylchu a 
gwastraff a’i archwilio, prosesau ailgylchu deunydd uwch, ailbrosesu gwydr 
a phlastig, compostio, triniaeth fecanyddol a biolegol, treulio anaerobig, troi 
gwastraff yn ynni, trafnidiaeth, casglu, gwaredu tirlenwi, ac adfer a rheoli 
cynefinoedd.

Bob blwyddyn, bydd Viridor yn newid dros ddwy filiwn o dunelli o 
ddeunydd yn ddeunydd eildro o safon uchel, a newid mwy ohono’n 130MW 
o ynni adnewyddadwy. Mae’n rheoli dros wyth miliwn tunnell o ddeunydd 
y gellir ei ailgylchu a deunydd gwastraff yn ddiogel i gwsmeriaid o bob 
sector yn y DU.

Gan gyflogi dros 3,200 o bobl, nod Viridor yw bod yn fusnes sy’n 
gynaliadwy yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd. 
Gweithredir pob safle a gwasanaeth dan system rheoli busnes y cwmni, 
gan gynnwys y safonau uchaf o ran yr amgylchedd, ansawdd ac iechyd a 
diogelwch.

Enillodd cydfenter ynni o wastraff Lakeside Viridor Gwpan y Bobl Peel y 
Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff am y cyfleuster a reolwyd orau yn y DU 
yn 2011. Enwyd y cwmni yn ‘Fusnes Ailgylchu a Rheoli Gwastraff y Flwyddyn 
y DU’ yng Ngwobrau Ailgylchu Cenedlaethol 2010.
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Mae Viridor yn parhau i 
fuddsoddi mewn ystod 
lawn o gyfleusterau 
ailgylchu ac adfer ynni 
cyfoes.

01 Canolfannau Addysgol
02 Cyfleusterau Ailgylchu Deunyddiau
03 Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref
04 Cyfleusterau MBT ac AD.
05 Compostio/Ailgylchu Deunydd Organig
06 Ynni o Wastraff
07 Safleoedd Ynni Nwy Tirlenwi
08 Gwasanaethau Casglu (Depos)
09 Gorsafoedd Trosglwyddo Gwastraff/Deunydd eildro
10 Gwasanaethau Gwastraff Hylifol
11 Gwaredu tirlenwi, adfer a chreu cynefinoedd
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