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Prif logo

Dyma’r prif logo ar gyfer             
Banc Datblygu Cymru.

Defnyddiwch y logo a gyflenwir yn 
unig.

Dylai’r prif logo gael ei ddefnyddio 
gan bob 3ydd parti sy’n 
bartneriaid.

Isafswm maint                               
Dylid defnyddio’r prif logo ymhob 
achos i lawr i led o 25mm.

Amrywiadau’r logo
Mae’r prif logo hefyd ar gael mewn 
lliwiau eraill, i’w defnyddio gyda 
chefndiroedd eraill.

I lawr i 25mm

Gwyn DuNegyddol



Gofod clir y prif logo

Cymerwyd y gofod clir ar gyfer y 
prif logo gan y barcud coch a dylai 
weithredu fel y lleiafswm.
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Palet lliw

Coch Cymru
Pantone 185
C:0 M:100 Y:65 K:0
R:220 G:0 B:62
HEX: #dc003e

Graddiant BDC
Coch Cymru i Goch Dwfn

Llwyd Haearn  
Pantone 7543
C:47 M:34 Y:27 K:0
R:152 G:159 B:172
HEX: #989fac

Coch Dwfn
Pantone 208
C:45 M:100 Y:65 K:20
R:135 G:30 B:60
HEX: #871e3c

Du fel Glo 
Pantone Black 7c
C:0 M:0 Y:0 K:90
R:60 G:60 B:60
HEX: #3c3c3c

Melyn Heulog
Pantone 7548
C:0 M:25 Y:100 K:0
R:253 G:195 B:0
Hex: #fdc300

Glas Morol
Pantone 631
C:70 M:0 Y:20 K:0
R:40 G:184 B:206
HEX: #28b8ce

Glas fel yr Awyr 
Pantone 545
C:20 M:0 Y:0 K:0
R:212 G:237 B:252
Hex: #d4edfc
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Typograffeg

Prif Eilaidd

Azo Sans* yw ein prif ffurfdeip.

Mae Azo Sans yn ffurfdeip modern, 
geometrig yn llawn arlliwiau sy’n 
meddalu llymder pur geometreg, 
sy’n gwneud y ffurfdeip yn fwy 
dynol a dymunol i’w ddarllen mewn 
testun â chorff hirach, tra’n cynnal 
ymddangosiad sobr a rhesymegol.

Daw Azo Sans mewn chwe pwysau 
yn amrywio o Denau i Ddu, gyda teip 
italig yn cydweddu â phob pwysau.

Wrth ddefnyddio Azo Sans dylech  
bob amser ddefnyddio ‘Arddull 
Gosod 1’ yn y ddewislen math 
agored.

           nid

Abril Titling* yw ein ffurfdeip eilaidd.

Mae Abril Teitl yn ffurfdeip â 
gwrthgyferbyniad isel ar gyfer 
penawdau golygyddol. Mae 
siapiau ei lythrennau yn gadarn, 
yn ddarllenadwy iawn, ac mae’n 
cyflwyno ymdeimlad o destun 
newyddion ac ymddiriedaeth.

Daw Abril Titling ar ffurf pedwar 
pwysau yn amrywio o ‘Regular’ i 
‘Extra Bold,’ gydag italig yn cyfateb  
â phob pwysau.

Cyfathrebiadau mewnol 

Ar gyfer yr holl gyfathrebiadau 
mewnol rydyn ni’n defnyddio dwy 
ffurfdeip; Calibri yn lle Azo Sans a 
Cambria Italic yn lle Abril Titling.

Azo Sans Light ddylai gael ei 
ddefnyddio ar gyfer corff copi.

Dylai Azo Sans Medium 
gael ei ddefnyddio ar gyfer             
is-benawdau.

Dylai Azo Sans Bold gael ei  
d defnyddio ar gyfer yr holl 
benawdau.

* Mae’r prif ffurdeipiau a’r rhai Eilaidd
ar gael ar gyfer Adobe Creative
Cloud trwy Typekit.

a

ABC& ABC&

a
* Yn Indesign, lliwoleuwch y testun perthnasol, agorwch y ffenestr ‘Character’.
Ewch i ‘OpenType’ o’r gwymplen. Dilynwch i ‘Stylistic Sets’ a dewis ‘Style 1’

Dylid defnyddio 
Abril Titling ar 
gyfer dyfyniadau, 
testun tynnu allan a 
phenawdau amgen

Calibri yn lle Azo Sans.

Cambria Italic in        
yn lle Abril Titling.

Mae’r ffurfdeipiau hyn yn ei gwneud 
yn haws i fod yn fwy cyson a 
chyffelyb â’n ddewisiadau o brif 
ffurfdeip. 






